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ARBORETET I HØRSHOLM OG
FORSTBOTANISK HAVE I
CHARLOTTENLUND 1948

af C. Syrach Larsen

I Løbet af 1948 bliver det ti Aar siden, at Arboretet i Hørsholm
blev indviet ved, at Flaget for første Gang hejstes d. 16. Maj 1938.
Den Dag kunde Højskolens daværende Direktør, Professor Carl
H. Hansén selv hejse Dannebrog over Arboretet som Afslutning
paa et energisk og lykkelig gennemført Arbejde for dets Oprettelse.
Dagen fejredes i Nærværelse af Landbrugsminister Kr. Bording,

• det samlede Arboretudvalg og flere Gæster.
Tanken om Oprettelse af et Arboret til Støtte for Undervisningen

i Botanik, Have- og Skovbrug var ikke ny. Det var blevet nødven¬
digt gennem stadige Ekspropriationer til Jernbaneanlæg og Veje
fra den gamle Forstbotaniske Haves allerede fra Begyndelsen be¬
skedne Areal. Paa Grundlag af en Bevilling paa 50 000,— Kr. for
Finansaaret 1936/37 kunde Arbejdet paabegyndes i Hørsholm d.
1. April 1936.

D. 16. Maj 1938 var ikke alene en Mindedag for Arboretet; det
var samtidig Hundredaarsdagen for Forstbotanisk Haves Anlæg,
idet den blev anlagt efter en kgl. Besolution af 16. Maj 1838.

Arboretet i Hørsholm og Forstbotanisk Have i Charlottenlund er
underlagt samme Administration under Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, hvortil saavel den højere Havebrugs- som Skov¬
brugsundervisning er henlagt. For at sikre de forskellige Interes¬
sers Indflydelse er der yderligere nedsat et Arboretudvalg, der
for Tiden bestaar af Højskolens Direktør Professor N. Thorkil-
Jénsen (Formand), Professor A. Pedersen, Professor, Dr. phil.
K. Gram, Professor, Dr. polit. A.. Howard Grøn og Professor, Dr.
phil. Carl Mar: Møller samt Arboretforstanderen.
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Arboretforstander er Dr. agr. C. Syrach Larsen, Amanuensis er
Forstkandidat C. Muhle Larsen og Arboretmester J. Nielsen.

Ved Forsøg med Træer, der har saa langt Livsløb, er det histo¬
riske Moment meget vigtigt. Der skal derfor siges nogle faa Ord
om Udviklingen her i Landet, medens der ellers henvises til For¬
fatterens tidligere Meddelelser: Erfaringer med udenlandske Træ¬
arter i dansk Skovbrug (Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskr.
1943), Den forstbotaniske Have i Charlottenlund (Den kgl. Vete¬
rinær- og Landbohøjskoles Aarssk. 1925), Fremmede Naaletræers
Indførelse i danske Haver efter 1779 (Smst. 1928), og Sjældne
Naaletræer i danske Haver I— II (Dansk Skovforenings Tidskr.
1928 og 1933).

Det har været til stor Værdi for Trædyrkningen, at der til for¬
skellig Tid er blevet anlagt større Arboreter, hvadenten de saa
har været tilknyttet de kgl. Slotte, den botaniske eller forstlige
Undervisning, eller de har haft mere gartnerisk Præg af Parker
omkring større private Godser. Hver for sig har de virket anspo¬
rende for ny fremmede Træarters Udbredelse i Haver og Skove,
og en særlig Værdi har de ret betydelige endnu bevarede Rester
faaet for vor nuværende Viden, som Grundlag for Fremtidens
Arbejde.

Ligesom Statens forstlige Forsøgsvæsen med særlig Interesse
følger Danmarks ældste Prøveflade i Eg, der har været fulgt med
Maalinger lige siden 1826 og maaske er Verdens ældste, endnu
bevarede faste Prøveflade, saaledes maa vi ogsaa værne om de
ældste Rester af fremmede Træarter som Led i dansk Dendrologi.

Herom medtages ogsaa noget ved Skovenes og Skovbrugets
Historie, der er et vigtigt Fag ved Skovbrugsundervisningen. Sidst
har det faaet Støtte gennem Oprettelsen af Jagt- og Skovbrugs¬
museet, der er oprettet væsentligst for Jagtfondens Midler og har
til Huse i de historiske Bygninger i Hørsholm. Museets Samling
af Træprøver fra særlig store eller paa anden Maade ejendom¬
melige Træer har betydelig Værdi for dendrologiske Studier.
Gæster til Arboretet maa ogsaa besøge Jagt- og Skovbrugsmuseet,
se Skitsen over dets Beliggenhed, Fig. 18.
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Fiff. í: Juglans nigra i Hørsholm Slotspark. Fot. 1937.

Museets Træprøver er dog kun Minder om vore gamle Træer.
Vil vi se de smukkest bevarede, levende Træer fra vore ældste
Arboreter, maa vi opsøge dem spredt ude over Landet.

Paa Krogerup ved Humlebæk staar Resterne af en gammel
Castanea satina. Den blev saaet 1699, men maatte bukke under
for de sejlere Aars strenge Vintre. Paa Bækkeskov ved Præstø
lever derimod endnu nogle prægtige gamle Castanea, hvorom
man ved, at de allerede før 1779 havde givet modne Frugter. Paa
Dronninggaard ved Furesøen findes endnu Tsuga canadensis,
Thuja occidentalis og Quercus borealis var. maxima som nogle
af de bedst bevarede østamerikanske Træarter fra deres første
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Indførelse i Tiden omkring 1786. Noget yngre er det større, mere
fuldstændige Anlæg paa Aalholm.

1852— 58 kom de vestamerikanske Arter: Sequoiadendron gi-
ganteum, Chamaecyparis nootkatensis. Thuja plicata og Libocedrus
decurrens til Gjorslev Park paa Stevns. Samlingerne paa Gun-
derslevholm, Holsteinborg og i Hæsede Plantskole ved Gisselfeld
er fra omtrent samme Tid. — Af særlig forstlig Interesse er den
betydelige Anvendelse af vestamerikanske Naaletræer, særlig Pseu¬
dotsuga taxif olia, som man har haft paa Linaa ved Silkeborg og
Langesø ved Odense allerede fra 1866— 68. — Smaaøernes milde
Klima har været begunstigende for visse Træarter, saaledes findes
Morus nigra i gode Eksemplarer paa Anholt.

Har man ikke Lejlighed til at rejse rundt til disse spredt lig¬
gende gamle Plantninger, saa finder man dog heldigvis ogsaa i
Nærheden af baade Arboretet og Forstbotanisk Have gode Rester
af gamle Anlæg.

C. H. von Linstow var Overforstmester for de kongelige Skove
fra 1784 til 1823 og boede i dette lange Tidsrum i Hørsholm. En
af hans nærmeste Medarbejdere Plantageinspektør M. G. Schåffer
var meget interesseret i fremmede Træarters Indførelse. — Om¬
kring Linstows Grav i Folehave Skov (se Skitsen Fig. 18) er be¬
varet smukke, forstlig set værdifulde Rester af et stjerneformet
Anlæg med for den Tid ny og sjældne Træarter. Bedst bevaret
er to store Grupper af 135- og 145-aarige Lærk. Om dette Anlæg
har A. Oppermann udtalt: »Naar danske Fonstmænd samles for
at revidere deres Meninger om Dyrkningen af Naaletræer, bør de
begynde Mødet i Schäffers Plantning, ved Linstows Grav». (Forst¬
lige Forsøgsv. Bd. 7, 1923, p. 193).

Det maa i denne Forbindelse erindres, at alle Naaletræer, der
nu er af afgørende Betydning for dansk Skovsbrugs Økonomi, er
indførte fremmede Træarter. Granen (Rødgranen, Picea Abies)
indtager ca. 50 % og Bjergfyrren (Pinus Mugo) ca. 45 % af Naale-
træarealet, medens Lærk, Douglas, Hvidgran, Sitkagran og Skov¬
fyr maa deles om de resterende 5 %. Endnu ved Schäffers Plant¬
ninger lige efter 1800 var selv Granen et lidet brugt Træ, og Dyrk¬
ningen af Naaletræ var endnu paa Forsøgsstadiet. Med stor Iver
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Fig. 2: Tsuga canadensis i Charlottenlund Skov. Fot. 1937.

arbejdede man med Indførelsen af de forskellige Træarter, og
man var meget interesseret i Forsøg med amerikanske Arter. For¬
uden de europæiske Træer var det dog endnu kun de østameri¬
kanske Træarter, man havde Mulighed for at arbejde med. Af
de senere saa vigtige vestamerikanske Naaletræer blev Pseudo¬
tsuga taxif olia først indført 1851 (Forstbotanisk Have).

Som anført af A. Oppermann maa den ene af Lærkegrupperne
ved Linstows Grav anses for at være tiltrukket af Frø fra Nord¬
amerika og har derfor været formodet at være Larix laricina (L.
americana). Mest sandsynligt er det dog den europæiske Lærk,
der er blevet taget med af Nybyggerne til Nordamerika, hvorfra
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vi saa har faaet den tilbage igen som en derovre isoleret, noget
særegen Form, L. pendula. (Den kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skoles Aarsskrift 1937, p. 73).

Foruden Træerne ved Linstows Grav har vi i Tilslutning til
Arboretet i Hørsholm andre Grupper fra de ældre Forsøg med
fremmede Træarter. De er paa Skitsen, Fig. 18 mærket som Nr.
1— 5 og er tidligere udførlig omtalt sammen med Træer i Char-
lottenlund Skov (Fig. 3) som den historiske Baggrund for de to
Anlæg. (Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskr. 1938.)

Gruppe 1, lige Syd for Jagt- og Skovbrugsmuset, i Hørsholm
Slotspark indeholder bl. a. en Juglans nigra med et Stammeomfajig
1,3 m o. J. paa 2,so m, et Par Liriodendron Tulipifera og flere Carga
af lignende Alder. — Nr. 2 er en enlig Robinia Pseudoacacia,
medens Gruppe 3 angiver »Schaffers Planteskole», der er den
største Gruppe.

Her er der flere store Quercus borealis var. maxima med Stam-
meomfang paa op til 3,03 m, Pinus nigra, Castanea sativa, Betula
lenta, Tsuga canadensis og Juniperus virginiana. Alle er det be¬
tydelige Træer, der forhaabentlig kan bevares endnu i mange Aar.

Gruppe 4 er en enlig Quercus Cerris, der nu staar ved Indkør¬
selen til Skovridergaarden, og Nr. 5 er nogle enkelte Castanea
sativa.

Som Rester af et tidligere Arboret, der 1799 blev oprettet i Char-
lottenlund Skovs nordøstlige Hjørne og var en Forgænger for den
nuværende Forstbotaniske Have, findes endnu bevaret enkelte
Træer. Blandt dem er nogle Quercus Cerris og særlig en Tsuga
canadensis blevet vel bevaret. Efter at Charlottenlunds Slotspark,
der strækker sig fra »Danmarks Akvarium» (ved Strandvejen,
6 km N. f. København) op omkring Slottet, er blevet aabnet for
Publikum, bør der ogsaa gøres opmærksom paa en gammel Casta¬
nea sativa ved Slottets Østside og nogle meget smukke, storkro-
nede Larix decidua Vest for Slottet. De sidste har Stammeomfang
paa op til 3,70 m, 1,3 m o. J.

De gamle Træer i Hørsholm og Charlottenlund er af betydelig
dendrologisk Værdi, især da de ogsaa er ældre end Træerne i den
nu ca. 110 Aar gamle Forstbotaniske Have. De er derfor blevet
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anført her, for at den dendrologisk interesserede ogsaa kan finde
frem til disse botanisk interessante Træer, der ikke alene er
smukke historiske Minder, men ogsaa værdifuldt Studiemateriale.

Af vore to nuværende Anlæg maa Forstbotanisk Have som det
ældste omtales først for derfra at følge Udviklingen frem til det
ny Arboret i Hørsholm.

Forstbotanisk Have er beliggende i det sydvestlige Hjørne af
Charlottenlund Skov, umiddelbart op til Charlottenlund Jernba¬
nestation, (S-Tog fra København).

Som foran nævnt er den anlagt ifl. kgl. Resolution af 16. Maj
1838, og den indtager efter forskellige Beskæringer et Areal af 3,5
ha. Ved Jernbane- og Vejanlæg er Arealet gennem Tiderne ganske
vist kun blevet forminsket med 0,5 ha, men ved at der til fire
forskellige Tidspunkter er borttaget lange, smalle Strimler langs
Ydergrænserne, har det virket meget forstyrrende. Se nær¬
mere om Forstbotanisk Haves Historie og Beskrivelse af skovede
Træer: Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskr. 1925.

Endnu indeholder Samlingen dog mange værdifulde Træer, og
det er stadig det mest righoldige af Danmarks ældre Arboreter.
Til en vis Grad er det nok præget af de Ændringer, der til for¬
skellig Tid er blevet nødvendiggjort af Indgreb udefra, og af de
fra Ledelsens Side skiftende Principper for Træernes Gruppering,— saaledes som det ogsaa er sket for mange andre ældre Anlæg,
saavel her som i Udlandet.

Paa ældre Kort fra 1847 og -71 fremtræder Forstbotanisk Have
som et efter botanisk-systematiske Linier nøje gennemført Anlæg.
I det store og Hele er det vedligeholdt for Løvtræernes Vedkom¬
mende, medens den meget betydelige Forøgelse i Samlingen af
Naaletræer, der fandt Sted i 80:erne og 90:erne, overvejende
skete ved Anlæg af geografisk ordnede Grupper.

Fra Skovens Tid er endnu bevaret en malerisk gammel Rødel
(B. 37), Bøgen (D. 29), Egen (D.30) og enkelte andre gamle Ege,
ligesom de gamle vilde Æbletræer (L. 9 og 27) ogsaa nok er fra
den Tid.

7
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Fig. 3: Kort over Forsibotanisk Haves Beliggenhed.

Det ældste Træ af den egentlige botaniske Samling er Gleditsia
triacanthos (R. 50), der stammer fra den første Plantning i 1838.
Det er et betydeligt Træ, der har naaet sin fulde Udvikling med
den karakteristiske tætte Beklædning af indtil 25 cm lange, kraf¬
tige Tome paa Stammen. — I Gruppe R, det oprindelige Papi-
lionaceae, findes en Del andre gamle Træer og Buske fra de første
Plantninger, selvom det nøjagtige Plantningsaar ikke er kendt.
Den ærværdige Laburnum alpinum er et prægtigt Træ, ligesom
Sophora japonica (R. 23), ogsaa ofte kan være prægtig i Blomst¬
ring. Af senere Indplantninger, der har udviklet sig særlig godt,
bemærkes Acer griseum (R. 53), ejendommelig med den lyst brune,
som hos Papirbirken afiskallende Bark, og ved Bladenes prægtigt
røde Efteraarsfarver. Blandt nogle faa Naaletræer er ogsaa en
lille Gruppe Abies Lowiana x grandis. Et af Træerne er opført i
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Fig. 5: Gleditsia triacanthos. R. 50 i Forstbotanisk Have, plantet 1838. Fot.
16.2.-40.

Plantefortegnelsen som R. 81; de hidrører alle fra Frøet af een
Kogle, der i 1924 blev bestøvet paa en senere død gammel A. Low-
iana med Pollen fra den jævnaldrende A. grandis (C. 163).

Havens sværeste Træ, det »største» Træ, er Populus canadensis
var. marilandica (C. 349), plantet 1845. Det er et storkronet Træ
med en prægtig, svær Stamme, der viser den smukke, dybt furede
Bark. En anden Poppel er Havens hurtigst voksende Træ, det er
»Henry’s Poppel» (C. 307). Det er Stikling fra et Træ i Professor
Augustine Henry’s Have i Dublin. Den minder mest om Robusta-
Poppel, Henry kaldte den selv P. vernirubens (Gardeners Chron-

10
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Fig. 6: Ulmus carpinifolia var. sarniensis. U. 13. Fot. 7.11-47.

icle 1930, p. 24— 25). Stiklingen blev i November 1928 skaaret af
Træet i Dublin og sendt til Forstbotanisk Have, og det deraf f rem¬
voksede Træ maalte i November 1947 (Alder 19 Aar): Højde =
25,5 m, Stammeomfang 1,3 m o. J. =183 cm. Træets Tilvækst i Om¬
fang er blevet fulgt i de senere Aar, og det har derved vist sig, at
det fra Midten af Juni til Midten af August har haft en gennem¬
snitlig daglig Tilvækst af ca. 1 mm. Det staar dog ogsaa paa en
særlig gunstig Plads.

Af Ulmus er den tidligere ret fyldige Samling næsten helt for¬
svundet. Da det i mange Aar var nødvendigt at spare paa Arealet,

11



blev det ret naturligt Elmene som de store, graadige Træer, der
først maatte falde. Tilbage er kun Ulmus carpinifolia var. sar-
niensis (U. 13). Den opføres nu under det Navn, men blev indført
som var. monumentalis, Hort., og er maaske ogsaa en særlig, ud¬
præget slank Form. Det er et meget smukt Træ, der ret let lader
sig formere ved urteagtige Stiklinger. Paa den Maade er det f.
Eks. blevet anvendt til en Alle paa Mariebjerg Kirkegaard ved
Lyngby. Den fortjener ogsaa videre Udbredelse, særlig efter at
den har overlevet de senere Aars usædvanlig strenge Yintre. Det
gamle Træ led nok en Del, men staar nu igen med en fyldig og
smuk Krone (Fig. 6).

Af Carya har Haven nogle enkelte ældre Træer, hvoraf C. cor-
dif ormis (C. 175) er det bedst udviklede; en lille Gruppe yngre
Carya fra 1904 findes i Gruppe D. — Tæt ved de gamle Carya staar
en smuk Pterocarya fraxinifolia (C. 193) fra 1851. Det er et karak¬
teristisk Træ med mange Stammer og Formering ved Rodskud,
saa det næsten fremtræder som en Gruppe af flere Træer. Det
staar tæt ud til Spadseregangen og giver Læ for en af Havens
Bænke. Derfra har man Udsigt til en gammel Gruppe af Halesia
monticola og H. caroliniana (bl. a. Q. 3 og 4) , hvoraf H. monticola
er de frodigste. I Juni— Juli Maaned er det en meget smuk Gruppe
med den almindeligvis rige Blomstring af de rent hvide Klokker.
H. monticola giver jævnlig rigeligt spiredygtigt Frø og er Ophav
til talrige yngre Planter.

Østsiden af samme Plantning udgøres af en lignende gammel
Gruppe Aesculus parviflora (Q. 5), der har udviklet sig fra en
enkelt Plante og vel først nu viser Træartens karakteristiske
Vækstform. Den blomstrer smukt og rigeligt, men giver ikke Frø.
Her omkring har vi yderligere som Rester af det tidligere Hippo-
castaneae en stor, fuldkronet Aesculus hippocastanum (Q. 6) med
blomstrende Grene helt til Jorden. Senere indplantet er Castanea
dentata (Q. 7). Den er saaet 1906 af Frø fra Rafn, mærkedes kun
lidt af de strenge Yintre og blomstrer jævnligt og rigeligt. Det er
et sjældent Træ efter de bekendte hærgende Svampeangreb, der
i Løbet af det sidste halve Aarhundrede,næsten har udryddet Træ¬
arten i det nordlige Amerika.
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Tæt herved er af det tidligere Moraceae bevaret et Eksemplar af
Morus alba (P. 1) fra den ældste Træbestand. Stammen er nok
væltet, og Træet led en Del i de sidste svære Vintre, men med den
for Træarten typiske Regenerationsevne er det dog et Eksemplar,
der forhaabentlig kan bevares endnu i mange Aar.

En af de som botanisk Gruppe bedst bevarede oprindelige Dele
af den ældre Bestand er Gruppe L, Acerineae. Den indeholder
endnu næsten udelukkende Acer, der for den væsentligste Del
antages at være plantet omkring 1845, selvom det nøjagtige Plant-
ningsaar kun med Sikkerhed er kendt for en Del af dem. Til
Gruppen medregnes ogsaa en stor smuk Platanus acerifolia (L.
41). Uden for Gruppe L findes Acer saccharum (O. 22), den ægte
Sukkerløn, af Frø fra ét smukt Træ i Tomkins Country, New York,
hvorfra afd. Skovrider Mundt fik et Parti Frø. De fleste Planter
blev plantet paa Sorø II Distrikt og i en Gruppe i Arboretet. Det
er et Træ med meget smukke Efteraarsfarver, saaledes som det
ogsaa er Tilfældet med den lille A. Maximowiczii (T. 25), der er
tiltrukket af Frø fra Dunkeid i Skotland.

En anden botanisk Gruppe er F med Magnolia, der dog først i
1890:eme er samet paa den nuværende Plads. Den gamle Lirio-
dendron Tulipifera (I. 88) er den sidste Rest af det først anlagte
Magnoliaceae. Gruppe F er i Magnoliernes Blomstringstid en me¬
get smuk Samling nærved Havens Indgang. Yderst langs Kanten
er der en Del Eksemplarer af Hybriden M. Soulangeana i flere
Former, hvoraf særlig bemærkes den dybt røde var. Lenei, medens
de dominerende Træer er M. acuminata, der med deres ejendom¬
melige vredne Grene ogsaa er af en særegen Skønhed i Vinterti¬
den. Af Magnolia uden for denne Gruppe skal gøres opmærksom
paa Magnolia obovata, Thunb. (M. hypoleuca, Sieb, et Zucc.) H.
44, der er indført 1911 og nu i en Aarrække har blomstret rigeligt.
Med de mærkelige store, 20— 40 cm lange Løvblade og de kønne
Blomster, der udbreder en overordentlig kraftig Duft, er det et
værdifuldt Træ. Den vokser her paa en kraftig, muldrig og ikke
for tør Bund.

Af ældre Løvtræer findes i Gruppe I Pyrus amygdalif ormis var.
persia (I. 61) og Crataegomespilus grandiflora (I. 62). begge fra
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1845, samt en stor Sorbus torminalis (I. 47) og den baade med sine
Blade og Blomster saa smukke Pyrus salicifolia (I. 49). Den store,
gamle Lind, Tilia europaea (H. 50) er omtalt og afbildet hos O. G.
Petersen: Forstbotanik, 1920, p. 212. Træets samlede Krone indta¬
ger nu et Areal paa omkring 600 m2, og det bestaar af et gammelt,
flerstammet Træ omgivet af yngre Træer, der efterhaanden er
vokset op fra det gamle Træs rodslaaende Grene. Det er kaldt
»den vandrende Lind», og den er ved at brede sig ud paa lignende
Maade som Svampenes Hekseringe.

Mellem yngre Ege fra 1902— 06 i Gruppe D bemærkes Quercus
palustris (D. 72) og Q. borealis var. maxima (D. 62), ligesom vi
ogsaa her har en Juglans Sieboldiana X cinerea (D. 61) fra 1930.
Den er tiltrukket fra det gamle Træ A. 14 ved Bestøvning med J.
cinerea fra Univerisitetets botaniske Have i København. — »Alnus
subcordata», H. 42 er en triploid Plante med en paafaldende fro¬
dig Vækst. Den er fremkommet i Frø fra en tetraploid A. subcor¬
data (C. 321), der senere er død (se: Den kgl. Veterinær- og Land¬
bohøjskoles Aarsskr. 1941). H. 42 er saaet 1926 og er nu 18,6 m høj.

Blandt de mindre Løvtræer og Buske skal endnu nævnes nogle
faa, der staar spredt over Haven, hvor de er blevet bevaret fra
gammel Plantning eller, hvor der senere er fundet et for dem
særlig egnet Voksested.

Tæt ved Indgangen har vi Clerodendron trichotomum (A.— ),
der i Sommertiden udbreder en herlig Duft fra de mange Blomster.
De blev kun lidt beskadigede under de sidste strenge Vintre og
formerer sig livligt ved Rodskud, ligesom de ofte bærer en Del af
de smaa, kraftigt blaa Frugter. — I Gruppe B har vi en Diospyros
virginiana (B. 1). Den er ikke noget kraftigt Træ, men har dog
stadig klaret sig siden Plantningen i 1869.

I Gruppe C har vi fra Nord følgende andre løvfældende Træer
og Buske. — Cornus florida (C.15), der er en gammel Plante med
karakteristiske nedligge,nde Grene, der delvis slaar Rod og bidra¬
ger til at give den Udseende af en stor, bred Busk. Grenene ligger
ud mod Spadseregangen, saa man i Foraaret kan se de ejendom¬
melige Blomster og om Efteraaret beundre dens prægtige Høst¬
farver. Tæt derved staar en stor, gammel Cornus mas, der særlig
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Fig. 7: Acer saccharum. L. 23. Fol. 4.11-45.

er ejendommelig ved at være et af de aller først blomstrende Træer
i det tidligste Foraar, hvor den staar tæt besat med de straalende
gule Blomster. — Her er ogsaa Cornus Kousta, der er indført 1927
og hvoraf særlig den ene Plante (C. 16) er smuk i Blomstring og
har den stærkt røde Efteraarsfarve. — Amelanchier spicata (C 45)
hører til Havens gamle Træbestand og er nu saa gammel, at den
rigtigt viser den ejendommelige Vækstform med den ene tynde
Stamme tæt ved Siden af den anden. Det er ikke alene en smuk
Plante, haade naar den blomstrer, og naar den staar med de gule
Efteraarsblade, men det er ogsaa en god Læplante ved, at Planterne

15



hurtigt vokser sammen til et næsten uigennemtrængeligt Krat.
Frøplanter fra C. 45 blev i 1920 plantet som Læbælte langs Havens
Hegn ud mod Jernbanen. De giver her et glimrende Underlæ og
er smukke med de hvide Blomster og senere med de gule Blade
i Modsætning til de mørke Naaletræer. Paa Grund af Planternes
Evne til at vokse paa meget fattig og tør Jord er den i de senere
Aar ogsaa forsøgt under de vanskeligste Forhold ved Læplantning
i Jylland.

Lidt længere fremme i Gruppe C staar et stort og smukt Eksem¬
plar af Hængebøg, der 1890 er modtaget som Plante fra Moskau.
Tæt ind mod dette Træ staar Quercus Turneri var. pseudoturneri
(C. 95) med de smukke, mørkegrønne Blade, der, naar Kulden
ikke er alt for stærk, beholder den grønne Farve til hen paa Vin¬
teren. Den kaster gerne først Bladene ved Foraarstid. — Sorbus
alnifolia (C. 223) er indført 1921 ved Frø fra Antong. Den blomst¬
rer rigeligt og smukt, men tiltrækker sig dog særlig Opmærksom¬
heden ved Bladenes herlige Høstfarver og særlig her, hvor den
staar omgivet af mørke Naaletræer.

Hvor Grupperne S, T og U mødes ved en af Spadseregangene
staar der en Del Hamamelis. Den ældste er Hamamelis virginiana
(S. 21), der nu er en stor, kraftig Busk. Den er ejendommelig ved
at blomstre om Efteraaret samtidig med Bladenes smukke, gule
Efteraarsf arver. De andre Hamamelis har ikke de samme stærke
Høstfarver, men er særlig smukke i Blomst. H. japonica (T. 2 og
U. 48) og H. mollis (U. 47) er indført 1907 og udmærker sig begge
ved deres meget tidlige Blomstring om Foraaret eller næsten sidst
paa Vinteren. Nogle faa varme Dage i Februar kan faa Blomst¬
erne til helt at udfolde sig, og de kan derefter taale megen Frost
og Sne, saa Blomstringen ofte kan tage sig meget mærkelig ud.
Afskaarne Grene kan man faa i Blomst til Nytaar og maaske tid¬
ligere. H. mollis har den mest rent gule Blomst og en svagt kryd¬
ret Duft, men vort ene Eksemplar har lidt noget i de senere Aar,
saa den er maaske ikke helt saa haardfør som H. japonica. I nogle
Aar har vi høstet modent Frø paa begge Arter, og der er derved
uden kunstig Bestøvning fremkommet ikke saa faa Eksemplarer af
Krydsningen H. mollis x japonica (det. K. Gram), bl. a. T. 40, saaet
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Fig. 8: Kolkwitzia amabilis. To Aar efter Plantning som 2-aarig Stikling.

1934 og plantet her 1944. Disse Hybrider er stadig fremkommet i
Frøet af den enlige H. mollis, og de har hidtil vist en særlig fro¬
dig Vækst og smuk Blomstring.

Kolkwitzia amabilis efter Frø fra Morton Arboretum (Illinois)
har udviklet sig smukt. Den formeres let ved urteagtige Stiklinger,
og 3— 4 Aar gamle Stiklingsplanter (T.— ) har blomstret særdeles
rigt, selv her i Havens noget svære Jord. -— Pieris japonica (0.1)
trives ogsaa godt i Forstbotanisk Have, hvor det er blevet en stor,
kraftig Busk, der ofte blomstrer rigeligt. — Et Par Planter af De-
caisnea Fargesii, plantet 1908, har været ubeskadigede af Frosten
og giver meget og ispiredygt Frø i de særdeles mærkelige store,
stærkt blaa Frugter. — Chionanthus virginiana (E. 32) findes i et

17



smukt, almindeligt blomstrende Træ, der er plantet 1890. — Af
Løvtræer skal endelig nævnes Betula Maximowicziana (H. 41),

der er indført 1904 af Frø fra Arnold Arboretet. Den blomstrer
ogsaa regelmæssigt og tiltrækker sig om Foraaret Opmærksom¬
heden ved de meget lange, kraftige Hanrakler.

Selvom Forstbotanisk Have saaledes indeholder mange Løv¬
træer, hvoraf en Del udmærker sig ved ærværdig Alder og inter-
ressant, karakteristisk Fremtoning, saa er det dog Naaletræerne,
der mest præger Haven. De er saa talrige, at man ogsaa af og til har
betegnet Forstbotanisk Have som et »Pinetum». Carl Hansens
»Pinetum Danicum» (Journ. of the Royal Horticultural Society,
Vol. XIV, London 1902, p. 257— 480) er da ogsaa først og fremmest
bygget paa Erfaringer herfra.

De ældste Naaletræer er antagelig to gamle Taxus baccata (C.
286 og 287), der nu er store Træer og klarede sig smukt gennem
de senere Aars strenge Vintre. I 1838, Anlægsaaret for Forstbo-
tajiisk Have, indforskrev vor senere Skovbrugslærer Joh. Fr. Han¬
sen direkte fra Corsika Frø af Pinus nigra var. Poiretiana. Træet
C. 230 stammer sandsynligvis fra dette Frøparti. (Se derom nær¬
mere hos A. Oppermann, Det forsti. Forsøgsv., Bd. VII, p. 409.) —
To andre endnu bevarede Træer P. nigra var. austriaca (C. 264 og
276) antages at være af lignende Alder.

Abies grandis (C. 163) og Picea sitchensis (C. 152), der begge
er plantet i 1864, er formentlig Danmarks ældste endnu bevarede
Træer af disse senere i dansk Skovbrug saa værdifulde vestame¬
rikanske Træarter og er alene af den Grund af betydelig forstbo¬
tanisk Interesse.

Hele den øvrige Samling af Naaletræer er af yngre Oprindelse
og skyldes i første Række Carl Hansens Initiativ.

Carl Hansen var Lærer i Havebrug ved Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole og havde en levende Interesse for Dyrkningeji af
fremmede Naaletræer. Særlig i Aarene 1888— 92 blev der under
hans Ledelse indført en betydelig Mængde Naaletræer til Forst¬
botanisk Have, hvor Samlingen blev helt reorganisert. Ved disse
Nyplantninger blev der plantet i geografiske Grupper, saaledes
at man stort set har Løvtræerne anbragt i botanisk-systematiske

18



k

té

IN

fr

sl

Fig. 9: Pinus nigra var. Poiretiana. (K. 93.) Fot. 5.2-36.

Grupper, medens Naaletræerne staar i geografisk ordnede Par¬
tier. Det har vist sig at være en saa heldig Form for Plantning, at
man ved Arboretet i Hørsholm har valgt at gaa frem efter de
samme Retningslinier.

Selvom de fleste .nordamerikanske Naaletræer, som samledes i
Grupperne K og H (»Nordamerika» og »Canada») ikke var
ny for Danmark, saa fik det dog stor Betydning for disse Træar¬
ters videre Udbredelse. De forstlig vigtige som Pseudotsuga taxi-
folia, Picea sitchensis, Abiesf grandis, Tsuga heterophglla, Thuja
plicata og Chamaecyparis Lawsoniana havde allerede fundet Vej
ud til Forsøg i Skovene, men paa den anden Side fremkom Arterne
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nu i Forstbotanisk Have sammen med et saadan Utal af interes¬
sante og smukke Haveformer, at de fandt et langt større Publikum.

Fra de »nordamerikanske Grupper» K. og H. kan det være værd
at fremhæve følgende enkelte Træer.

Tsuga heterophylla (K. 22) er et frodigt, storkronet Træ med de
levende Grene liggende helt hen ad Jorden, og det har gennem
Aarene givet Frø til et stort Antal Planter, der nu findes omkring
i Haver og Skove. — Højt oprenset er den smukke Abies Lowiana
(K. 45) med en snorlige og meget jævnfør Stamme. — Af de tre
Fyr: Pinus Jeffreyi (K. 27), P. ponderosa (K. 17) og P. ponderosa
var. scopulorum (K. 8) har den første den.smukkeste rette og fint
oprensede Stamme, medens de andre er mere grovgrenede. Alle
er det gode, sunde Træer, der tilsammen giver et godt Indtryk af
disse, hinanden nærstaaende og botanisk interessante vestameri¬
kanske Fyrrearter. Med de indtil 25 cm lange, lysegraa Naale er
det ogsaa værdifulde Havetræer.

I Gruppe H mente man at have plantet den vestamerikanske,
femnaalede Pinus monticola. Uden Kogler er den vanskelig at ken¬
de fra en nær Slægting i Grækenland, og vort Træ viste sig at
være denne græske Art Pinus peuce (H. 19). Den er saaledes kom¬
met paa forkert Plads efter den geografiske Gruppering, og det
er en af Vanskelighederne ved at plante geografisk. Man kan ved
Plantningen ikke altid sikre sig at have den botanisk korrekte
Plante, og naar den saa er blevet saa gammel, at den kan bëstem-
mes med Sikkerhed, er det maaske samtidig blevet et for stort Træ
til at kunne flyttes. Lidt af den Slags Overraskelser maa man nu
nok altid være forberedt paa. Den gamle Pinus peuce (H. 19) har
til Gengæld ved tilfældig »amerikansk» Bestøvning givet saa inter¬
essant Afkom, at det nok er af langt større Værdi, end om den
staar paa den rigtige Plads i Samlingen.

11911 blev der saaet Frø af Pinus peuce (H. 19) efter almindelig
fri Bestøvning. Af dette Afkom er bl. a. bevaret Træet H. 441, der
har baaret Kogler et Par Aar og vist sig saa afvigende fra Moder-
træet, at det maa anses for at være Krydsningep Pinus peuce x stro-
bus. Ligesom Modertræet har Hybriden hidtil vist sig modstands-
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dygtig mod den meget farlige Svamp Cronartium ribicola. Ved
sine voldsomme Angreb paa saavel Pinus strobus, P. monticola
s. a. femnaalede Fyr er den i Løbet af den sidste Menneskealder
blevet et af de alvorligste Problemer i nordamerikansk Skovbrug,
hvor man da ogsaa arbejder energisk paa at finde Udvej for en
fortsat Dyrkning. I et Samarbejde med »Institute of Forest Gene¬
tics» i Californien har Forstbotanisk Have de sidste Aar sendt
Pollen derover fra denne tilfældigt opstaaede Hybrid, som maaske
kan medvirke til at forene de gode forstlige Egenskaber hos
»White Pine» med Pinus peuces Resistens mod Svampen.

Videre skal blot gøres opmærksom paa nogle Chamæcyparis
nootkatensis, bl. a. H. 36, der er plantet 1890, og dens Afkom H. 35,
der et saaet ca. 1919. Særlig det unge Træ er af meget smuk Vækst¬
form med de mærkeligt flade og stærkt hængende Sidegrene. Begge
er de ligesom andre yngre (bl. a. R. 58) og ældre Eksemplarer i
Haven meget frodige Trær og fuldstændig uberørte af de senere
Aars strenge Vintre. Efter de sidste Aars Erfaringer maa det an¬
tages at være et Træ, der vil vinde videre Udbredelse i Danmark,
og særlig i Sverige maa den anbefales som en ikke alene haard-
før, men ogsaa meget smuk Chamæcyparis. Den er ikke saa let
at formere ved Frø som Chm. Lawsoniana, men det skulde ikke
hindre en større Udbredelse, selvom det nok har været væsentligt
medvirkende til den hidtidige ringe Plantning. En betydelig Hjælp
vil det være, at man nu kan faa friskt, hjemmeavlet Frø.

I B og noget af Gruppe I har vi samlet de fleste østasiatiske
Naaletræer. Selvom man allerede omkring 1860 havde dyrket Cryp-
tomeria japonica i Haven paa Gjorslev, saa var det dog ret sent,
at Hovedparten af de østasiatiske Naaletræer blev indført til Dan¬
mark, og da først og fremmest gennem Carl Hansens Plantninger
i 1888—92.

Larix leptolepis (B. 23) fra 1889 er Danmarks og maaske Skan-
divaviens ældste Eksemplar af denne nu saa almindelige Art. —
En smuk, slank Ginkgo biloba (B. 58) har vist sig at være et Hun¬
træ gennem en rigelig Blomstring og Frøbæring i de senere Aar.
Først ca. 55 Aar efter Plantningen har et saadan Træ faaet den
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fulde Værdi for det botaniske Arbejde, og det er et Eksempel paa
hvor langsomt disse Værdier skabes.

Cryptomeria japonica (B. 4), der er plantet 1889, er særlig i den
øverste Del af Toppen noget svag efter de sidste Aars strenge
Vintre, meji det er dog paa sin Vis ved at blive et karakteristisk
Træ. Flere unge Træer af Frø herfra er nok mere regelmæssige
af Bygning og frodigere grønne, men det gamle Træs svære Stam¬
me, de ejendommelige buede Grene og den »lasede» Bark bringer
Tankerne hen paa de gamle Kæmper i dens Hjemland. Det kan
her indskydes, at Egern med stor Forkærlighed bruger Trevler
af Barken til deres Redebygning. En særlig Værdi har det nævnte
Træ ved, at det i sit Frø udspalter en Del mærkelige kugleformede
Dværge (f. Eks. U. 52).

Abies Mariesii (B. 49) er plantet 1890 og er et smukt Eksemplar
af denne i Kultur sjældne Art. Den blev først fundet 1878 af Maries
paa Mount Hakkoda i Central Japan, og det er rimeligt at antage,
at Forstbotanisk Haves Eksemplar tilhører den første Indførelse
af Træarten i Kultur. — Tsuga diversifolia (B. 24) er et tæt, fro¬
digt Træ med friske Grene helt til Jorden og ét smukt Udtryk for
denne Arts Værdi som Parktræ (jvf. P. 17). Den giver jævnligt
Frø, som ogsaa har givet gode Planter. — Pseudolarix amabilis
(B. 79) er prægtig ved Høst med de straalende gule Naale, saa man
forstaar Navnet »Gullærk». — Torreya calif ornica (B. 75) er ejen¬
dommelig og smuk i den tidlige Sommer, hvor den aarligt blomst¬
rer rigeligt med store, tætsiddende, næsten hvide Hanrakler; men
det er jo ellers en Fejltagelse, at den og den smukke blaa Tsuga
Mertensiana (B. 53) er kommet i dette Selskab, da de begge er
nordamerikanske Arter.

Blandt de østasiatiske Naaletræer skal endelig gøres opmærk¬
som paa det betydelige Eksemplar af Sciadopitys verticillata (I. 4),
der i de senere Aar har givet godt med Kogler og spiredygtigt Frø.— Cunninghamia lanceolata (I. 7) bar for første Gang Kogler i
1944, men den er tvebo, lignende Taxus, og vi mangler Hantræet.

Af mere bemærkelsesværdige Naaletræer, der staar uden for
de i det foregaaende omtalte Grupper, skal endnu nævnes nogle
enkelte.
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Fig. 10. Thuja, occidentalis var. (1. 28) og i Baggrunden Abies Mariesii (B.
W). Fot. 16.2-iO.

Cedrus atlantica var. glauca (T. 1) er vor eneste ældre Ceder.
Den led meget i de strenge Vintre, og selvom den ejidnu er noget
tynd i Kronen, ser den dog ud til at klare sig. — Af Taxodium di-
sticum, V. 45 och C. 356 staar den første ved et lille Vandhul, hvor
den har vist en Begyndelse til de ejendommelige »Luftrødder».
Det er begge betydelige Træer, der er særlig smukke med de stærke
Efteraarsfarver, før de ligesom Lærkene kaster Løvet. — Pinus
parviflora (C. 368) og P. koraiensis (M. 5) er kraftige, smukke
Træer, der baade bærer Kogler og spiredygtigt Frø. For den første
maa der ogsaa henvises til det gode yngre Eksemplar R. 56, der er
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saaet 1925 af Frø.fra C. 368 paa et Tidspunkt, da dette Træ med
Sikkerhed var Havens eneste Eksemplar af Arten, og maa saale-
dés være Resultatet àf en Selvbestøvning.

Af Picea Omorika, der nu er et saa yndet Havetræ, har Forst-
botanisk Have to gamle Eksemplarer (U.18 og 19), der blev indført
allerede 1891. Det er prægtige, søjleformede Træer med Grene
helt til Jordep, det er Danmarks og antagelig Skandinaviens ældste
Eksemplarer og hidrører antagelig fra Træets første Indførelse i
Kultur. Gennem Aarene har disse to Træer givet Frø til talrige
Planter, der er spredt vidt omkring.

Vil man studere Varieteter af Naaletræer, er det godt at begynde
med den ejendommelige Gran, Picea Abies var. pyramidata (R.
80), hvor nedliggende Grene har faaet Lov at slaa Rod, saa der
deraf har rejst sig en lille Gruppe unge Træer (Aflæggere). Paa
lignende Maade, som det kan ses hos »Fjeldgraner», har man her
et Eksempel paa naturlig vegetativ Formering. Da de unge Træer,
der er vokset frem fra de rodslaaede Grene, blot er »Dele» af det
gamle Træ, har de nøjagtigt de samme, arveligt betingede Egen¬
skaber og faar her de samme stive, stærkt opstigende Grene, der
giver Træet ep spids, pyramideformet Krone (var. pyramidata).
Det er det man udnytter ved Anvendelsen af talrige Haveformer,
»Varieteter». Man foretager blot den vegetative Formering i stor
Stil ved Anvendelse af Podning, Okulering, Stiklinger eller Af¬
læggere, saaledes som det nu er muligt i det epkelte Tilfælde.

Haveformernes Opstaaen er ofte ikke kendt, men de er hyppigst
udgaaet fra enkelte, tillfældigt opstaaede Mutationer; det er med
andre Ord ikke bevidst tiltrukne, frøkonstante »Sorter». — Noget
andet er, at en Del af dem, naar de er naaet frem til selv at bære
Frø da kan give et Afkom med større eller mindre Indhold af Mo¬
dertræets mærkelige Form. Det er en interessant Sport at prøve
dette, da der derved ogsaa er Mulighed for at faa ny Mærkværdig¬
heder frem. De kan saa fastholdes ved vegetativ Formering, og
man kan have Fornøjelsen af at bringe dem frem som ny Have¬
former.

For at se en udpræget Forskel paa to Varieteter af en og samme
Art, kan man gaa lidt videre frem i Gruppe K til »Slangegranen»
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Figr. ÍÍ; Parii /ra Forstbotanisk Have med Picea Omorica (U. 18) i Bag¬
grunden. Fot. 1.1-40.

Picea Abies var. virgata (K. 88) og P. A. var. Gregoryana (K. 86),
de er begge plantet 1890, men er af højst forskellig Udvikling; den
første er 20,6 m høj, medens den anden kun er 1,5 m, hvoraf
øverste Halvdel er de sidste 7 Aars Vækst. Lige Øst for
Slangegranen staar en nærmest almindelig, jævnaldrende Gran,
medens der mod Vest staar et andet jævnaldrende Træ (K.
91). Paa Afstand ser ogsaa det sidste ud til at være en alminde¬
lig Gran, men ser man nøjere efter, faar man Forklaringen paa,
at det i 1890 kan være plantet som Picea Abies var. pygmæa. Ne¬
derst omkring Træets Fod sidder de døde purrede Kviste, der er

25



Resterne af var. pygmæa, medens Træet derover hæver sig som
eji almindelig Gran. I de første ca. 30 Aar efter Plantningen stod
den som en nydelig kugleformet Busk, der ikke var mere end ca.
1 m høj, men omkring 1920 fremkom det et saakaldt »Tilba¬
geslag», der siden har faaet Lov at udvikle sig videre.

Et lignende »Tilbageslag» er i 1941 brudt frem i den øverste
Top af den lille P. A. var. Greggryana (K. 86). Saafremt det faar
Lov at udvikle isig videre, vil det ligesom i det foregaande Tilfælde
tage Magten fra Varieteten. En mindre Gre,n af »Tilbageslag», der
sidder ret lavt i Kronen paa P. A. var. virgata (K.88), synes derir
mod foreløbig ikke rigtigt at kunne faa Kraft til at blive domine¬
rende. — Med Hensyn til Afkommet gennem Frø skal endelig hen¬
vises til P. A. var. virgata (R. 70), der er en typisk Slangegran og
1916 er saaet af Frø fra det gamle Træ (K. 88). — Endelig maa
ogsaa henvises til de mange andre smukke eller ejendommelige
Former af Gran, der findes spredt over Haven, der imellem er
der flere meget anvendelige Haveformer.

Forstbotanisk Haves ældste Eksemplarer af mange almindelig
brugte Varieteter inden for Thuja, Chamæcyparis o. a. er saa
gamle, at en Del af dem bærer Frø, saa der har været Lejlighed
til at se dets Udspaltning og i nogle Tilfælde at faa særlige Former
frem. For interesserede skal anføres nogle faa Eksempler.

Thuja occidentalis var. fastigiata (H. 4) er plantet 1891, og tæt
derved i Gruppe H er der plantet en lille Gruppe Frøplanter, der
er saaet 1934 af Frø fra H. 4 efter fri Restøvning. De er meget for¬
skellige af Vækstform og udvalgt saaledes, at de repræsenterer
de forskellige i Afkommet forekommende Former. Paa den mod¬
satte Side af Spadseregangen staar til Sammenligning nogle Plan¬
ter, der er formeret ved Stiklinger og derfor alene afspejler »Mo¬
dertræets» Form.

Cryptomeria japonica, U. 39 og U. 52, staar ved Siden af hinan¬
den. De er Halvsøskende eller Helsøskende og begge saaet af Frø
fra den foran omtalte gamle C. j. (R. 4), men medens U. 39 er et
smukt regelmæssigt, kraftigt voksende Træ, saa er U. 52 en tæt,
lav Dværgform.
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F/ø. 12: Pinus resinosa (U. 26). Fot. Í.1M.

I samme Gruppe staar endvidere to Chamæcyparis obtusa, U.
511 og U. 512, der bortset fra at de begge har minstet den øverste
Top i de sidste strenge Vintre, dog er regelmæssige veludviklede
Planter af Artens Hovedform. De er saaet 1912 fra et podet, nu
forsvundet Eksemplar, der maaske ikke var helt typisk for Arten.
Det ejendommelige ved de to Træer er, at de begge ved Frøforme¬
ring udspalter nogle ejendommelige Former, selvom de fleste Frø¬
planter repræsenterer Artens normale Type. Nær ved de to Træer
er plantet et Udvalg af Frøplanterne foruden nogle Stiklinger fra
et Par tidligere udvalgte, særlig karakteristiske Typer. De maa
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Fig. 13 a: Picea Abies var. Gregoryana (K. 86). Fol. 31.12-40.

anbefales til Brug i Haver; de vokser noget langsomt, men det kan
jo ogsaa være en Fordel, og saa er de gode til at holde den dybe
grønne Farve Vinteren igennem.

Chamæcyparis Lawsoniana var. Silver Queen (K. 65.) er et gam¬
melt Træ fra ca. 1890. Det ser ud som om det nu har tabt det
meste af Karakteren af at være var. Silver Queen, men Frøet fra
dette Træ udspalter stadig et betydeligt Antal stærkt hvidbrogede
Planter (»Silver Queen»). Disse og andre farvede Varieteter ses
bedst i Arboretet. Farven bliver mest fremtrædende i Arboretets
endnu aabne, lyse Plantninger, medens der mellem Forstbotanisk
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Fig. 13 b: Samme Plante (som i Fig. 13 a) med »Tilbageslag». Fot. 5.12-47.

Haves gamle Træer er saa megen Skygge, at Farverne ligesom
»falmer».

Før vi forlader de gamle Plantninger i Forstbotanisk Have, skal
der endnu siges nogle Ord om de sidste Aars strenge Vintre, der
havde en betydelig Indflydelse paa Træbestanden; me» den lærte
os ogsaa meget om de forskellige Træarters Modstandsdygtighed
under saa ekstremt vanskelige Perioder. Paa sin Vis var det en
Lykke, at vi havde den betydelige Samling af gamle, frøgivende
Træer, da den »Sortering», der nu er foretaget, maa gøre de reste¬
rende Træer særlig værdifulde for Fremtidens Anvendelse, hvad-
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Løvtræer der er døde efter de strenge Vintre 1939/42:

Maal i Efteraaret 1937Plan¬
tet

Krone diam.Nr. eller
saaet

Træart Om-Højde 0-V.N-S.fang
Aar m mm cm

Alnus subcordata, C. A. Mey. (tetra-
ploid) « s

Castanea sativa, Mill
Crataegus punctata, Jacq
Fraxinus oregona, Nutt. ..'
Laburnocytisus Adami, Schneid
Picrasma quassioides, Benn
Poncirus trifoliata, Raf
Prunus subhirtella var. pendula, Ta¬

naka
Styrax japonica, Sieb. & Zucc. ...

13,010,0C. 321
D. 80
1. 76
V. 41
R. 30
A. 6

St. 13

1865 10,o 184
1904 130 9,0 10,o12,0
1845 c. 9,0

143 10,0 9,o17,o
5,55,o6,4 56

4,6 3,51920 5,6 2S
1890 Frugtbærende Busk, ca. 2 m

6,5 7,o1890 3,8 103E. 45
O. 31 Rigt blomstrende Busk1911

Naaletræer der er døde efter de strenge Vintre 1939/42:

Plan- Krone diam.Maaltet Om-iNr.Træart eller
saaet

fangHøjde N-S. 0-V.
Aar cm m mm

Abies firma, Sieb. & Zucc.
3> grandis, Lindi

Lowiana, Murr

12511,8 5,0 5,oD. 112
K. 71
C. 162
K. 67
1. 12

M. 4
M. 8
M. 10
T. 97
T. 98
T.100
C. 159
C. 240
B. 8
B. 15
M. 1
K. 57
K. 33

1890
270 12,631,9 12,0

28,5 285 9,o 8,o1864»
7,528,2 229 7,51889» » »
4,6 5,onumidica, De Lannoy

Cedrus deodara, Laws
1908 12,7 93»

109 4,5 4,61891 14,7
99 5,o10,o 6,o» » »

12814,0 7,o 8,o» » ■ »»
144 10,o18,2 8,olibanotica, Link. 1889»
135 10,o18,4 8,o» » »»
12515,6 8,o 8,5» »»»

Chamaecyparis Lawsoniana, Pari. 120 4,01864 16,4 4,6
10716,8 4,6 5,o1890» ■� ■�

Cryptomeria japonica, D. Don. 85 4,o 3,o16,21889
14,4 72 3,6 3,6» » » »

Pinus excelsa, Wall
Sequoiadendron giganteum Buchholz.
Sequoia sempervirens, Endl

169 10,0 10,018,8
164 4,6 4,51890 13,5

92 6,0 6,o13,8■�
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enten det er til direkte Anvendelse ved vegetativ Formering eller
til Forsøg paa længere Sigt.

Den tetraploide Alnus subcordata var allerede før 1939 et gam¬
melt, noget svageligt Træ, Podninger af det er bevaret i Arboretet.
Sammen med andre cytologisk interessante Alnus fra Forstbotanisk
Have er den nærmere omtalt i »Alnus Studies», Den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskoles Aarsskrift, 1941.

Laburnocytisus Adami var ogsaa et gammelt, noget svagt Træ,
Det havde dog samtidig en smuk Udvikling af de tre forskellige
Typer af Blomster, som netop kun kan ventes hos ældre Træer.
Foruden de smudsigtrøde Blomster saa man de rent gule af La¬
burnum anagyroides og i mindre Partier Cytisus purpureus.Sam¬
men med Poncirus trifoliata og Styrax japonica er de helt for¬
svundet af Samlingen. Fraxinus oregona, Picrasma quassioides
og den meget smukke Prunus subhirtella var. pendula er bevaret
i andre Eksemplarer ved vegetativ Formering. Vedrørende den
sidste henvises til Højskolens Aarsskrift 1938, p. 44, Fig. 11, der
viser det gamle Træ i sin fulde Blomsterpragt.

Af Cratægus punctata er bevaret et jævnaldrende Træ (I. 67),
der dog maatte skæres stærkt tilbage.

Foruden disse led en Del andre Løvtræer megen Skade. Af Ilex
Aquifolium, Aucuba japonica og Prunus Laurocerasus, der er al¬
mindelig brugt som Mellemplantning, døde enkelte helt, medens
andre frøs stærkt tilbage. Efter Nedskæring til Grunden kunde
yngre Planter af de to sidste skyde op igen, medens de ældre Plan¬
ter var helt døde. Ilex Aquifolium skød livligt igen, og een gam¬
mel Plante (N. 1) klarede sig med en kun delvis Beskadigelse af
Kronen. — Asimina triloba frøs ned til Grunden, men satte ny
Skud. En Lindera Benzoin, der ellers lige var begyndte at sætte Frø,
døde helt, medens en anden jævnaldrende Plante (B. 13) har kla¬
ret sig uden Nedfrysning. — Cladrastris lutea (R. 59) og Cotinus
Coggygrm (P.19) maatte skæres stærkt tilbage, medens nogle gamle
Malus floribunda (C. 35 og 37) og vor ældste Parrotia persica (S.
23) klarede sig med nogle døde Grene og nu er ved at have forvun¬
det Beskadigelsen. — Endelig skal det nævnes, at den gamle Alnus
glutinosa (F.18), der var helt overvokset af Hedera Helix, fik dræbt
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endog den sidste Rest af Hedera, og det meste af Stammen er fal¬
det. Paa Jagt- og Skovbrugsmuseet er. bevaret en Billedserie, der
viser Udviklingen af Kampen mellem det gamle Træ og den klat¬
rende Vedbend. Jvf. nogle Billeder i Højskolens Aarsskrift 1938.

Forstbotanisk Haves største Tab var de to Grupper af Ceder,
baade Cedrus libanotica og C. deodara; tilbage er nu kun den
foran omtalte C. atlantica var. glauca (T. 1). — Af de nævnte
Abies var A. Lowiana (C. 162) et af Havens største Træer og Mo¬
dertræ for den anførte Krydsning Abies Lowiana x grandis (R.
81). A. grandis (C. 163), der er Faderen til samme Krydsning, kom
ubeskadiget gennem de svære Vintre, medens et noget yngre Træ
af samme Art (K. 71) maatte bukke under for Kulden. De to
Træer var dog heller ikke helt ens i deres morfologiske Karakte¬
rer, idet C. 163 er en mere mørk, noget robust Type, medens K. 71
var lysere og mere aaben i Skuddenes Bygning.

Af Chamæcyparis Lawsoniana blev baade Træer fra 1864, den
formentlig ældste danske Indførelse, og fra 1890 samt baade grøn¬
lige og mere blaalige Træer dræbt. Paa samme Maade gik det et
Eksemplar af C. L. var. sulphureus, plantet 1889. Disse Træer stod
dog maaske noget mere udsat end de jævnaldrende smukke, smaa
C. L. var. nana (K. 39 og 50) og var. Silver Queen samt forskellige
yngre Eksemplarer af Arten, der hurtigt rettede sig efter nogen
Svidning af Naalene.

De to dræbte Cryptomeria japonica (B. 8 og 15) stod i umiddel¬
bar Nærhed af det endnu bevarede, jævnaldrende Træ (B. 4). Alle
tre var de af den »langnaalede Type», hvoraf B. 4 dog ogsaa tid¬
ligere adskilte sig fra de andre ved at være et noget sværere, mere
storkronet Træ. Cryptomeria japonica (K. 61) tilhører den »kort-
naalede Type» og har været helt ubeskadiget.

Sequoia sempervirens og Sequoiadendron giganteum blev begge
dræbt i Forstbotanisk Have. Det skal dog i denne Forbindelse
nævnes, at en endnu ældre og større Sequoia sempervirens (1929,
Højde = 17,6 m) ved Fuglsang paa Lolland ligeledes blev dræbt,
medens gamle Sequoiadendron giganteum ved Knuthenborg lige¬
ledes paa Lolland har klaret sig under lignende Forhold.
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Fig. Í4: Gruppe af Cedrus libanotica, der døde i de strenge Vintre 1939— ;

42. Fot. Í.Í-40.

Af Forstbotanisk Haves smukke Pinus excelsa (M. 1), der i flere
Aar havde givet modent Frø, er der i Arboretet bevaret frodige,
unge Eksemplarer.

Endvidere skal det anføres, at Libocedrus decurrens (K. 47) en
Overgang saa ud til næsteji at være død, men alligevel har klaret
sig uden at fryse tilbage. Cephalotaxus drupacea (B. 5), der i 1937
var et frodigt 4 m højt Eksemplar, er efter en Tilbageskæring næs¬
ten til Jordoverfladen atter skudt kraftigt frem. — Torreya cali-
fornica (B. 75) blev stærkt svedet, men har rettet sig fuldstæn-
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digt, medens T. nucifera (P. 12) mistede de øverste Grene af Top¬
pen. — Thuja plicata har i baade ældre og yngre Eksemplarer som
Heldhed rettet sig fuldstændigt efter nogen Svidning.

Det er nærliggende at fæstne sig ved Tabet af de mange, smukke
Træer, som blev Følgen af de strenge Vintre 1939/42, baade for
Havens Gæster og af Hensyn til det videre Studium af disse in¬
teressante Træarter. Det kan være en god Regel ikke at se tilbage,
men se fremad; man kan imidlertid ogsaa se paa, hvilken Vej¬
ledning og Hjælp vi deri har for Fremtiden. Efter den helt ekstra¬
ordinære Kuldeperiode, som langt den største Del af Træbestanden
har gennemlevet, kan vi ogsaa se saaledes paa det, at det egentlig
erforbavsende saa meget der har klaret sig. Om disse Træer ved
vi nu, at de kan formeres vegetativt og trygt bruges videre ved
vore Parkers Udsmykning, ligesom det ogsaa har den største Betyd¬
ning at kunne bruge netop disse Træer paa anden Maade i den
fremtidige Avl. Det er et — maaske med næsten for haard Haand

— sorteret Forsøgsmateriale. — Endvidere har netop disse gamle
Træer naaet en saadan Alder, at de kan vise Træartens karakte¬
ristiske Vækstform og er naaet til Blomstring og Frøbæring. —
For de talrige Varieteter, der har saa stor Betydning for vore
Haver, gælder det maaske nok, at de har tabt jioget af Ungdommens
Skønhed — den kan man dog forhaabentlig finde hos de unge
Podninger og Stiklinger i Arboretet; men selv giver de det værdi¬
fulde Frø for videregaaende Forsøg. Endelig byder de interessante
»Tilbageslag», der almindeligvis først fremkommer i de ældre
Aar, en Mulighed for mere indgaaende botanisk Studium. Det er
tilsammen vigtige Opgaver for et Arboret, og derfor maa man
netop værne om de gamle Træer, — hvadenten man saa vil kalde
dem »Rester» eller »udsøgt Materiale».

En dendrologisk Samling som Forstbota,nisk Have repræsenterer
Værdier, der skabes meget langsomt, og samtidig er der vel næppe
i Løbet af hvert Aarhundrede Lejlighed til at give den en »Sorte¬
ring», saaledes som vi har faaet det gennem de senere Aars strenge
Vintre. Der er betydelig Forskel paa, hvad en Gruppe unge Træer
eller Smaaplanter — som i Arboretet, hvor de næsten stod dæk¬
kede af Sneen — kan taale, og hvad gamle fristaaende Træer kan
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Lind» (7/. 50), Fot. 1.1-40.

modstaa af Kulde. Det vil være yderst sjældent at faa en saa alsi¬
dig Samling i en saa moden Alder »sorteret» af en ekstraordinær
streng Kuldeperiode. En Periode af saadanne strenge Vintre er
saa sjælden, at det er første Gang siden de mange fremmede Træ¬
arters Indførelse, at der er Mulighed for at faa disse Iagttagelser.
Sammen med de mere spredt staaende Træer i Herregaardenes
Parker faar man derved det værdifulde Materiale for Fremtidens
Avl.

I et Anlæg som Forstbotanisk Have maa der for Træernes Beva¬
relse kun gælde dendrologiske Hensyn. Det er først og fremmest
en Studiesamling, og der kan ikke foretages Hugster af Hensyn
til Skønheden. Man kan ikke flytte omkring med Træerne, men
maa værne og pleje dem, hvor de har klaret sig bedst. Det er
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dog paa ingen Maade ensbetydende med, at det behøver at være
en kedelig og »hullet» gammel Samling. Hvor der bliver en aaben
Plads, kan man blot ikke altid plante, hvad man har mest Lyst
til. Der maa tages et udstrakt Hensyn til, hvad der bedst kan ud¬
nytte en tilfældigt opstaaet Planteplads. Som oftest vil det knibe
med det tilstrækkelige Lys, og der er derfor som nævnt foran ringe
Mulighed for at nyplante de farvede (brogede) Varieteter, der
under saandanne Forhold bliver for blege.

Først og fremmest maa man dog værne bedst muligt om de vær¬
difulde gamle Træer, og det sker bedst ved at vedligeholde det
gunstigst mulige »Skovklima» og en god »Skovbund».

Enlige Træer eller aabne Grupper kan faa en »Fodpose» af le¬
vende Planter for at kvæle Græsset eller e,ndog danne en god Muld.
Her kan henvises til det lille Krat af Rubus spectabilis omkring
Foden af den gamle Liriodendron Tulipifera (I. 88), Symphoricar-
pus orbiculatus ved Carya cordif ormis (C. 175) eller Vinca minor
i Gruppen af Halesia (Q). — I den dybe Skygge under et gam¬
melt Træ er der vel ingen Grund at plante for at forbedre Jord¬
bundstilstanden, men derfor kan der godt byde sig en Lejlighed
til en Plantning alene for Skønheden. Det har man bl. a. under
den meget bredkronede Lind (H. 50), hvor Skovbunden er fyldt
med et Væld af Paaskelillier, der naar deres fulde Blomstring,
endnu før Linden udfolder sine Blade.

Den meget brugte Mellemplantning af Taxus, Buxus, Prunus
Laurocerasus, Ilex, Lonicera eller blot en Gruppe vilde Rubus og
andre skyggetaalende Buske eller smaa Træer er ogsaa en Form
for »Fodpose» omkring de gamle Træer, saa der kan blive Læ,
og man frem for alt undgaar Træk. Paa den anden Side kan Bund¬
plejen ogsaa blot bestaa af et kraftigt Lag Blade eller Kviste. Det
kan lægges i en Kreds omkring Foden af et enligt Træ, der derved
undgaar Græs eller fasttrampet Jord, eller det kan med Aars Mel¬
lemrum tilføres Jordbunden i de større, samlede Grupper. Den
livlige Omsætning, der derved kommer i Jordbunden, giver gode
Kaar for mange vilde Urter. Det er kun gavnligt for Trævæksten,
og det er smukt for Gæsterne at se de udbredte Vegetationer af
Anemone (A. nemorosa og A. ranunculoides), Dag-Pragtstjerne
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(Melandrium dioecum), de store hvide Skov-Kørvel (Anthriscus
Silvester), de gule Ranunkel (Ranunculus) og mange andre vilde
Urter. Omkring 1917 optraadte Impatiens parviflora for første
Gang, den har siden bredt sig stærkt og har vist sig at være sær¬
deles god til at vedligholde Muldbunden. Man maa ikke se paa
disse Planter som »Ukrudt», men kun som kærkomne vilde Urter,
der endelig ogsaa har mere Interesse for de studerende end et
sirlig renholdt Busket. Med Hepsyn til vor almindelige hvide Ane¬
mone (A. nemorosa) kan det f. Eks. anføres, at der i Forstbotanisk
Have — hvor det ikke er tilladt at plukke Blomster •?— er en ud¬
mærket Lejlighed til at studere depne Plantes store Variation og
dens klonvise Udbredelse, der giver de smukke og interessante,
smaa og større Grupper af ganske ensartede Individer. Map kan
ogsaa faa Indtryk af Konkurrencen mellem disse Kloner af Ane¬
moner, ganske ligesom Kloner af Asp (Populus tremula) kæmper
om Pladsen i Skoven. Interesserer man sig for Forædling af
Skovtræer, kan man ogsaa lære meget deraf.

Hvor man lægger Løv og Kvas i et Busket, der følger Spadsere¬
gangene, kan man bruge Kanter af klippede Bøge og Ege til at
holde Orden paa det. Særlig Quercus borealis var. maxima er god
til det Brug. Naar de aarligt skæres helt ned, giver de i Somme¬
rens Løb lange, kraftige Skud med mere end almindeligt kraftig
røde Blade.

De vilde Urter skal ikke alene have Lov at brede sig i Busket¬
terne, men frem for alt ogsaa i Plænerne. Det tilstræbes herved
at lade de større Partier med Græs udvikle sig saa frit som mu¬
ligt. De bedste Plæper er meget gamle og bliver først slaaet med
Le sent paa Sommeren, naar de fleste Græsser og vilde Blomster
har modent Frø. Naar Høet er modent, og Frøet er faldet, bliver
de revet og Resten af Aaret klippet tæt med Slaamaskine. Derved
opnaar man fra Eftersommeren til hen paa Vinteren at have
smukke grønne Plæner, medens de samme Plæner i det tidligste
Foraar staar med blomstrepde Tusindfryd (Bellis perennis), og
derefter med Grupper af hvid og gul Anemone (A. nemorosa og
A. ranunculoides), et tæt lyslilla Tæppe af Engkarse (Cardamine
pratensis var. Hayneana) eller et Hav af Hvid Okseøje (Chrysan-
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Fig. 16: Den samme Eng (som Fig. 15) med blomstrende Chrysanthemum
leucanlhemum. Fot. 11.6-39.

themum leucanthemum) for derefter at gaa over i den modne
Sommereng med dens Mangfoldighed af vilde Urter og Græsser.
Det >; passer sig selv» og kommer derfor ikke helt regelmæssigt, men
deri ligger netop en betydelig Del af dets Charme. Et Aar kan den
ene Vegetation være den kraftigste, det næste Aar har en anden
Plante sin kraftigste Udfoldelse. Det er væsentligst betinget af de
forskellige Aars Nedbør og Varme, men ogsaa andre Faktorer spil¬
ler ind, og det maa den, hvem deres Pleje er betroet, paa diskret
Maade sørge at udnytte bedst muligt.

Det skal dog ogsaa bemærkes, at de .naturlige Betingelser for
»vilde Plæner» er særlig gunstige her i Forstbotanisk Have. Haven
er anlagt paa en gammel Ellemose med lidt højere Partier, og
trods Omegnens moderne Kloakering og Dræninger er det lykke¬
des at vedligeholde den nødvendige Fugtighed paa de lavest lig-
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gende Arealer, hvor vi har de bedste Plæner. Paa den ajiden Side
skal det ogsaa anføres, at den nu saa smukke og almindelige Car-
damine pratensis var. Hayneana ikke er naturligt forekommende.
Den antages indført af Botanikeren E. Rostrup, og Forfatteren
erindrer den, vel endnu i Aarene omkring 1910, som en lille be¬
skeden Gruppe paa et enkelt Sted i Haven, ved Foden af de gamle
Pyrus floribunda (C. 35 og 37). Derfra tog min Fader den med Høet
til andre Partier af Haven, hvor den nu har fundet sig godt til Rette
over betydelige Arealer. — En lignende Indførelse er den store,
smukke Poa Chaixii, der gennem mange Aar har forsvaret sin
Plads ved Slangegranen (K. 88) og den lige Øst for staaende Gran,
hvor de store Tuer skyder op mellem Træets .nedliggende Grene
og af og til har givet Plads for en ynglende Skovsanger (Phyl-
lopseustes sibilatrix).

Selvom det ikke er et Punkt, der har Berøring med Havens
Værdi som dendrologisk Studiesamling, kan jeg dog ikke undlade
at anføre, at Forstbotanisk Haves Blanding af Løv- og Naaletræer
sammen med den omtalte særlige Pleje af Skovbunden med de
vilde Urter i særlig Grad bidrager til et rigt Fugleliv. Det hygger
i den gamle Have, skaber Liv og bidrager i høj Grad til at forøge
Glæden over at færdes mellem de gamle Træer.

Vedrørende Havens Bænke skal der gøres opmærksom paa, at
de fleste af dem er fremstillet af hver sin Træart. Det er Ved fra
nogle af de sjældne Træarter, der blev dræbt i de strenge Vintre,
og andre historiske Træer, saaledes som man faar Oplysning om
det ved de paasatte Messingplader. Stykker af hule Egestammer,
der nu tjener som Affaldskurve, er andre Minder om faldne Kæm¬
per. Hviler man sig paa Bænken af den gamle Eg fra Chr. IV’s
Tid og nyder Udsigten til Havens ældste Træ af den botaniske
Plantning, den gamle Gleditsia (R. 50) og de mærkelige Former
af Gran i Slangegran (K. 88) og P. A. var. Gregoryana (K. 86), kan
man tænke paa Fortidens mere fuldstændige botaniske Samling,
man kan nyde Nutidens Skønhed og Fred, — men Tankerne maa
ogsaa gaa mod Fremtiden og alt, hvad disse Træer kan lære os,
og vi maa tænke paa, hvorledes de kan udnyttes i det dendrolo¬
giske Arbejde for vore Havers og Parkers Fornyelse.
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Fortegnelse over Træer i Forstbotanisk Have.

Maal Efteraar 1947.

Anm.: Omfang er Stammens Omfang 1,3' m over Jorden. Hvor et Træ i
Brysthøjde har delt sig i flere Stammer, er det anført ved en Apostrof efter
Omfangsmaalet, der angiver den tykkeste Stammes Omfang.

Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fangNr. 0-V.N-S.tet
cm mm m

Salix alba, L., o"
Buddleya alternifolia, Maxim
Clerodendron trichotomum, Thunb.
Juglans Sieboldiana, Maxim

A 1

200 18,0 13,01890 12,214

4,0Diospyros virginiana, L
Cephalotaxus drupacea, Sieb, et Zucc. 9
Cryptomeria japonica, D. Don...... .
Cephalotaxus drupacea, Sieb, et Zucc. tf
Abies holophylla, Maxim
Picea asperata, Mast
Larix leptolepis, Gord. (L. Kaempferi, Sarg.)
Tsuga diversifolia, (Maxim.) Mast
Thuja Standishii, Carr
Abies Faxoniana, Rehd. et Wils. (Rock 15084.) ...
Alnus glutinosa, Gärtn
Chamaecyparis pisifera var. squarrosa, Beiss. et

Höchst
Abies Mariesii, Mast
Tsuga Mertensiana, Carr. (T. Pattoniana, Senecl.)
Ginkgo biloba, L; 9.
Picea jezoensis, Carr. var. hondocnsis, Rehd
Torreya californica, Torr
Pseudolarix amabilis, Rehd

60 3,o1869 7,5B 1
19083

126 4,56,54 1889 13,6
6,01,8 6,05 1891

4,o 23 2,62,510 1940
194322

10,616618,2 15,023 1889
7,9 100 8,57,524

7,6104 7,o9,8
2,7

29 »

10 1,61,536 1944
302 16,017,o 16,537

47
80 7,57,69,91890

131 7,o49 7,516,6
3,o9,7 88 3,553 1891

13,4 10,0 7,o58 13,51889
8,5111 10,o66 1890 11,1

11,675 10,1 196 10,6
4,679 7,6 56 4,5

Picea jezoensis, Carr. (P. ajancnsis, Fisch.)
Cornus mas, L
Pinus tabulaeformis, Carr. (Rock 13449) .
Cornus florida, L
Cornus Kousa, Hance
Malus floribunda, Sieb
Malus floribunda, Sieb
Salix magnifica, Hemsl. 9
Qucrcus Turneri var. pseudoturneri, Henry
Fagus sylvatica var. pendula, Loud
Abies concolor var. Lowiana, Lemm. x A, grandis,

Lindi

7,5 6,0C 2 1890 9,9 92
10,08 596,8 12,0

6,211
9,o8,015 6,2 53
3,54,616 1927 3,2
6,535 6,6 6,060
6,037 5,4 64 4,o

70 1943
95 1892 7,4 5,o 5,584

12,6108 16,01890 17,9 220
130

3,54,61925 8,3 46

40



Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fang
Nr. 0-V.N-S.tet

cm m mm

Picea abies var. Remontii, Rehd
Juniperus chinensis, L. cf
Picea sitchensis, Carr
Abies grandis, Lindl
Carya cordiformis, K. Koch, (C. amara, Nutt.) ...
Pterocarya fraxinifolia, Spach .
Tilia platyphyllos, Scop
Fagus orientalis, Lipsky
Larix Gmelini var. japonica, (Reg.) Pilger. (L.

kurilensis, Mayr.)
Sorbus alnifolia, K. Koch
Picea sitchensis x P. glauca. S 158
Picea glauca (fri Bestøvning). S. 162
Picea ajanensis x P. glauca. S. 67
Picea Engelmanni x P. glauca. S. 157
Pinus nigra var. austriaca, Aschers, et Graebn. ...
Pinus nigra var. austriaca, Aschers, et Graebn. ...
Thuja orientalis, L
Juniperus chinensis, L. cf
Pinus nigra var. austriaca, Aschers et Graebn. ...
Pinus nigra var. austriaca, Aschers et Graebn, ...
Taxus baccata, L. Ç.
Taxus baccata, L. cf--.
Populus tremuloides, Michx
Betula grossa, Sieb, et Zucc
Populus vernirubens, Henry (»Henrys Poppel»), cf
Populus canadensis, Moench, var. regenerata,

Rehd. 9 ..
Prunus Ssiori, Fr. Schmidt
Juniperus chinensis, L. 9
Larix Gmelini var. olgensis (Henry), Ostenf. et

Syrach L. (»Korealærk»)

1891C 139
58 4,o 4,o1864 8,6141

10,5171 10,526,5152
8,o270 8,o26,7163

13,6130 9,o21,8175
130' 14,61851 21,012,8193
241 13,515,023,5206

3,61943 4,8 16 3,5210
220

4,0371915 7,o 5,0
1921 7,6 35 4,6 5,i223
1934 2,010 2,03,2

2,o2,o3,7 12
1,61932 1,62,8 9
1,61934 72,6 2,o

1864 244 13,o 12,021,6228
244 15,o1838 16,625,7230
36' 4,o10,4 5,o252

3,67912,6 3,5256
16,022,5 14,5280264
14,011,0'22,8 255276

76' 11,0 11,611,9286
10,0123 12,013,0287

1941 2,06,o 15 2,0288
17,8 120 10,6 9,6298

1928 13,0 11,525,5 183307
319

1885 313 23,o31,7 22,o
7,61914 7,610,1 64331
3,6 4,o10,o 55335

340
4,o59 5,o1915 12,6

70 6,oD :o .
Thuja plicata, Lamb. (Thuja gigantea, Nutt.) ,

Populus canadensis, Moench, var. marilandica,
Rehd. 9

Taxodium disticum, Rieh
Pinus parviflora, Sieb, et Zucc
Ainus cordata, Desf

1915 15,3 6,0341
5,51907 105 6,o15,1348

349
1845 394 22,o 26,o32,8

122 5,6 6,o1890 13,6356
1889 97 9,0 10,09,6368

7,016,11920 95 6,o391

Sambucus nigra x racemosa
Fagus sylvatica, L
Quercus robur, L
Pinus koraiensis, Sieb, et Zucc.

1944D — 24,8 20,5320 21,029
20,2 265 13,0 8,630

1890 10,8 65 4,5 5,637
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Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fangNr. 0-V.N-S.tet
m mm cm

4,590 5,oPicea Abies var .
Abies homolepis, Sieb, et Zucc
Picea orientalis, Link
Juglans Sieboldiana, Maxim, x J. cinerea, L
Quercus borealis var. maxima. Ashe., (Q. rubra,

Duroi) ..
Quercus palustris, Muenchh
Quercus borealis var. maxima, Ashe., (Q. rubra,

Duroi)
Quercus petraea, Lieblein (Q. sessiliflora, Salisb.)
Orixa japonica, Thunb

1890 15,7D 40
160 8,618,o 10,641
80 6,o1891 13,6 8,o51

9,61930 15,1 74 8,561
62

16,o 148 14,o 13,51906
8,o1904 19,8 143 10,572

74
13,519,8 125 12,o1904

17,8 135 13,0 11,075
189091

Decaisnea Fargesii, Franch
Xanthorrhiza simplicissima, Marsh. (Z. apiifolia,

L’Hérit.)
Physocarpus opulifolius, Maxim
Quercus macranthera, Fisch, et Mey
Chionanthus virginicus, L .
Quercus phellos, L

4,0 3,51908 3,6E 1
2

5,o 8,ol.o
5,1 11,024 9,o19

14,2 13,01914 144 12,o25
1890 4,o 4,6 5,o32 19
1914 11,8 83 9,o33 9,5

Magnolia acuminata, L
Magnolia acuminata, L
Magnolia Soulangeana var. Alexandrina, Hort
Magnolia Soulangeana var. Lennei, Rehd
Magnolia denudata, Desrouss, (M. precia, Loisel.)

12,5F 1 12,0 177 12,6
14,5 11,04 178 11,0

47'1890 7,2 8,o8 6,o
1890 5,610 5,8 40 6,o

7,56,7 53 7,o16

RhododendronG

Abies nobilis, Lindl „
Pinus contorta, Loud
Pinus peuce, Griseb
Chamaecyparis nootkatensis, Spach
Ghamaecyparis nootkatensis, Spach
Betula Maximowicziana, Reg
»Ainus subcordata», triplpid
Magnolia obovata, Thunb
Pinus peuce antagelig x P. strobus
Larix Gmelini, Litvin. (L. dahurica, Turcz.)
Tilia europaea, L

H 1 1891 21,8 9,6193 11,0
18 1889 18,7 7,58,6151
19 1876 19,2 10,6157 8,o
35 1919 9,o 3,o38 3,o
36 1890 16,7 109 5,65,o
41 1904 16,o 100 8,69,6

192642 13,018,6 140 13,6
44 1911 7,o 6,041 7,o
44 1 5,01911 13,9 98 5,o
47 1915 5,513,o 72 5,6
50 26,o23,9 383 29,6

Sciadopitys verticillata, Sieb, et Zucc
Chamaecyparis obtusa var. nana compacta.
Cunninghamia lanceolata, Hook
Picea purpurea, Mast

1 4 1890 4,69,8 76 4,o
5 4,8 3,o34 3,o
7 1925 6,7 47 2,6 2,6
8 1941 1,01,8 1,0
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Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fang
Nr. N-S. 0-V.tet

cm m mm

2,0 2,oPicea ajanensis x glauca, S. 67
Pinus Banksiana, Lamb
Picea Wilsonii, Mast
Abies nobilis, Lindl
Tsuga canadensis, Carr...
Picea bicolor, Mayr
Picea polita, Carr
Thuja occidentalis var
Sorbus torminalis, Crantz
Pyrus salicifolia, Pall
Pyrus amygdaliformis var. persica, Bornm., (P.

persica, Pers.)
Crataegomespilus grandiflora, Bean
Crataegus punctata, Jacq
Liriodendron Tulipifera, L

2,8 919321 10
5,5 6,5781908 14,611

2,582,6 2,0194412
160 7,0 6,019,21908t15

4,7 4,5 3,o25192516
60 6,o9,9 6,5190820

5,o4,56,9 4221
70 3,o1890 10,5 3,528

184 16,o16,5 12,0185147
5,67,8 6,57949

61
10,2 7,o 7,61845 141

8,59,6 88 7,562
67

19,5 13,0 10,521288

Pinus ponderosa var. scopulorum, Engelm
Pinus ponderosa, Laws
Tsuga heterophylla, Sarg., (T. Mertensiana, Carr.)
Pinus Jeffreyi, A. Murr
Picea sitchensis, Carr
Chamaecyparis Lawsoniana var. nana, Beiss
Abies concolor var. Lowiana, Lemm., (A. Lowiana,

Murr.)
Libocedrus decurrens, Torr
Chamaecyparis Lawsoniana var. nana, Beiss
Picea Engelmanni var. glauca, Beiss
Larix laricina, K. Koch ..
Pinus resinosa, Ait
Cryptomeria japonica. D. Don
Pseudotsuga taxifolia var. glauca, Schneid.
Pinus rigida, Mill
Picea Abies var. pyramidata, Rehd. ...

____....
Juniperus Sabina, L
Picea Abies var. Gregoryana, Nash
Picea Abies var. virgata, Th. Fries, (P. excelsa

var. Cranstoni, Carr.)
Pinus nigra var. Poiretiana, Aschers, et Graebn. ...
Buxus sempervirens var. aborescens, L

24,5 13,5 12,51890 225K 8
24,o1889 10,o 9,520917
22,7 18,6210 14,622
21,8 6,o 6,5168189027
2,7 7 1,6 1,5193828

3,o2,2 3,o188939
45

29,01890 175 5,5 7y*
65'11,8 3,0 3,047

2,51889 2,4 2,550
7,619,8 118 7,o189051

3,9 13 1,5 1,6192954
2,5 81936 1,6 1,557 /•

61 16,61889 119 6,o 7,o
63 20,9 149 8,o 7,5
66 8,515,0 146 11,6
80 1961891 23,5 12,6 11,0
83 1,6 5,o5,6
86 0,71890 1,6 4 0,9
88 20,6 128 9,o 9,5

93 8,524,6 208 8,o1890
94 30'5,9 12,o11,0

Acer rubrum, L
Acer pseudoplatanus, L. .
Acer monspessulanum, L.
Malus sylvestris, Mill

122'14,4 14,o13,5L 2
148'
105'

22,7 15,o1845 13,5
8,o

15,o

7
12,0 9,o8
15,4 254 15,o9
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Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fangNr. 0-V.N-S.tet
cm m mm

153' 17,o 15,6Acer macrophyllum, Pursh
Acer saccharinum, L. (A. dasycarpum, Ehrh.)
Acer saccharum, Marsh. (»Sukkerløn»)
Acer platanoides, L
Malus sylvestris, Mill
Acer campestre, L
Acer cappadocicum, Gleditsch., (A. laetum, C. A.

Mey.)
Acer tataricum, L
Platanus acerifolia, Wild

19,6L 17
20,o23,6 188 19,o22

115 12,01864 19,4 11,023
18,523,8 330 17,526

128' 12,0 12,014,427
340 13,020,o 14,o184528

29
11,015,9 287 17,51860
10,o8,2 591845 7,531
23,o284 21,o26,641

82,1M 3 Picea asperata, Mast. (Rock 13963)
Picea asperata, Mast. (Rock 15065)
Pinus koraiensis, Sieb, et Zucc
Abies Faxoniana, Rehd. et Wils. (Rock 15082) ...
Abies recurvata, Mast. (Rock 15088)
Abies holophylla, Maxim

1944 1,5 1,5
143,2 2,54 2,5

13,8 865 6,o1890 6,5
2,4 10 2,o1943 1,5
2,1 8 1,5 2,o
2,4 10 2,0 2,o

N 1 51'Ilex Aquifolium, L. ..
Ilex verticillata, Gray.

9,6 7,0 4,5
9 22'1,8 3,o 3,5

O 1 Pieris japonica, D. Don., (Andromeda japonica,
Thunb.)

Prunus pennsylvanica, L :
Prunus serotina, Ehrh
Prunus Padus, L
Acer saccharum, Marsh. (»Sukkerløn»)

17'3,4 5,o 5,5
4 246,81936 3,5 4,0

10 145'14,8 13,514,o
157'11 14,8 10,o13,5

22 1941 5,9 17 2,53,0

P 1 Morus alba, L
Chamaecyparis pisifera var. nana, Beiss. (Tilbage¬

slag)
Torreya nucifera, Sieb, et Zucc
Tsuga diversifolia, (Maxim.) Mast
Cotinus Coggygria, Scop ’.

7,6 63 7,o 7,o
10

12 1908
17 1906 9,6 84 10,5 10,5
19 2,6 3,o 3,o

Q 3 Halesia monticola, Sarg
Halesia Carolina, L
Aesculus parviflora, Walt. ..
Aesculus Hippocastanum, L.
Castanea dentata, Borkh

48 8,o.6,5 7,0
4 496,7 7,o 5,5
5 5,6 15,578 9,o
6 308'22,8 18,0 19,o
7 1906 13,2 12,0108 13,o

Caragana fruticosa, Steud
Lindera Benzoin, Bl. (Benzoin aestivale, Ness.) ...
Laburnum alpinum, Bercht. et Prsl
Gymnocladus dioicus, K. Koch

R 12 3,8 8,6 9,0
13 2,4 5,0 4,5
15 111'11,2 19,0 15,o
19 8,8 44 3,o 3,5
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Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fang
Nr. 0-V.N-S.tet

m cm m m

230 12,0 14,0
15,0

4,0

Sophora japonica, L
Gleditsia triacanthos, L
Acer griseum, Pax
Cladrastis lutea, K. Koch
Abies concolor var. Lowiana, Lemm. x A. grandis,

Lindl

11,4R 23
148' 17,o1838 18,v50
291929 5,8 4,053
451890 5,4 5,5 6,659

81
931925 15,1 5,o 5,o

205,8 2,5Rhamnus Purshiana, DC
Rhamnus cathartica, L
Hamamelis virginiana, L. ...
Parrotia persica, C. A. Mey.

1926 3,0S 1
10,4 58 8,5 9,06
5,8 30 9,6 8,o21

4,53,6 351890 6,o23

Cedrus atlantica var. glauca, Carr. ..
Corylopsis pauciflora, Sieb, et Zucc. ..
Corylopsis spicata, Sieb, et Zucc
Acer Maximowiczii, Pax. Ç
Hamamelis mollis x japonica
Kolkwitzia amabilis, Graebn
Tsuga canadensis var. pendula, Beiss.

1771889 17,V 11,6 12,5T ]

19205
10

3,o 17 3,o1926 2,525
3,o1944 3,o 3,o40

8101 1890 1,2 3,5 3,o

Pinus contorta var. latifolia, S. Wats. (P. Murra-
yana, Balf.) .

Picea pungens, Engelm. (P. Parryana, Sarg.)
Picea mariana, B. S. P. (P. nigra, Link.)
Picea Engelmanni, Engelm
Pinus Armandi, Franch. (Rock 13463)
Ulmus carpinifolia var. sarniensis, Rehd. (U. cam-

pestris var. moniimentalis Hort.)
Pinus contorta, var. latifolia, Engelm. (Yellowstone

Nat. Park.)
Pinus nigra var. cebennensis, Rehd. (P. monspeli-

ensis, Salzm.)
Pinus sylvestris, L
Pinus sylvestris var. nana, Carr
Picea Omorika, Purkyne .
Picea Omorika, Purkyne
Pinus nigra var. Poiretiana, Aschers, et Graebn.

(P. laricio var. corsicana, Loud.)
Abies cephalonica, Loud
Larix leptolepis x decidua (Proveniens: Dunkeld).
Pinus resinosa, Ait
Abies concolor, Lindl
Cryptomeria japonica, D. Don
Hamamelis mollis, Oliv

U 7
13015,81908 8,5 5,5

5,012,8 62 4,59
7,8 30 3,6 2,510

15,7 75 4,0 4,011
6,5 34 5,o 4,512

13
27,o 307 12,5 9,5

14
7,9 40 4,51923 3,5

15
17,71890 203 11,6 11,0
14,8173 95 5,5 4,5

55'17 4 1890 7,4 7,56,0
18 1891 13519,9 6,0 6,o
19 20,7 123 8,5 8,0
201

1890 19,8 150 7,o 6,5
24 14816,8 7,o 7,5
25 1926 12,8 71 4,5 5,o
26 1907 11,9 81 6,o 6,5
30 1904 17,0 126 7,6 7,0
39 1910 13,2 73 5,0 5,o
47 1907 4,4 14 5,5 5,0
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Kronens
BreddeSaaet

eller
plan-

Om-Gruppe Højde fangNr. N-S. 0-V.tet
I m mcm m

Hamamelis japonica, Sieb, et Zucc
Chamaecyparis obtusa, (Sieb, et Zucc.) Endl
Cryptomeria japonica, D. Don. Dværgform
Larix leptolepis, Gord. (L. Kaémpferi, Sarg.) ....
Larix sibirica, Ledeb
Picea orientalis, Link
Taxodium ascendens, Brongn

8,5 5,01907 3,1 15U 48
51 1 4,5 4,5

4,0
9,6 661912

4,01910 3,4 2152
11,617,1 142 10,653 1904

54 1 7,o 8,o19,o 1171890
21,4 7,o 8,o17559

1,67,8 37 1,5189063

Syringa amurensis var. japonica, Fr. et Sav. (S.
japonica, Dcne.)

Fraxinus Bungeana, DC
Fraxinus obliqua, Taush
Fraxinus caroliniana, Mill
Picea obovata, Ledeb
Taxodium distichum, Rich

V 5
34' 6,6 6,o1920 6,5

5,03,612 1921 8,1 41
7,o147 7,618 19,5
7,513420,5 9,o19
7,6151 8,043 1890 22,4

195 6,0 6,545 17,o

Arboretet i Hørsholm er som foran nævnt sammen med Forst-
botanisk Have underlagt Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Administration. Som Forstbotanisk Have er det gamle historiske
Anlæg, hvorpaa vore Erfaringer i afgørende Grad hviler, saaledes
er Arboretet den ny Institution, der skal muliggøre Arbejdet for
Fremtiden. Det har været til stor Støtte for det dendrologiske
Arbejde, at Arboretet i Hørsholm er blevet oprettet endnu medens
Forstbotanisk Have havde bevaret en betydelig Samling, og at det
siden har været muligt at bevare de to Anlag i en fælles Admi¬
nistration og i nær Tilknytning til Højskolens andre Afdelinger.

Arboretet er beliggende ved Hørsholm mellem Slotsparken og
Folehave Skov, ca. 3 km fra Rungsted Jernbanestation og omkring
24 km Nord for København. Arealet er 15,6 ha. Det er indhegnet
og foreløbig ikke offentlig tilgængeligt. Besøgende maa henvende
sig til Arboretmesteren, der bor paa Stedet.

De Vest for Arboretet liggende Søer, Ubberøddam og Spring¬
dam, med tilgrænsende Arealer, der strækker sig ud til Konge¬
vejen, er erhvervet for Jagtfondens Midler med det Formaal her
at demonstrere Plantning for Vildtet. Ved saadan Plantning bru-
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ges ganske overvejende vildtvoksende danske Buske og smaa
Træer, der naturligt føjer sig ind i det oprindelige Landskab.
Arealerne, der sammen med Søerne udgør ca. 10,3 ha, er henlagt
under Arboretforstanderens Administration, men er uden Ind¬
hegning og offentlig tilgængelige. Det kan i denne Forbindelse
anføres, at der af Jagtfondens Midler aarligt bruges omkring
50.000,— Kr. til Plantning for Vildtet gennem Uddeling af Planter.
Plantningen udføres af Private, der faar Planterne tildelt gennem
»Landbrugsministeriets Plantecentral», der er tilknyttet Arboretet
og ligeledes opretholdes af Jagtfonden.

Det skal endvidere anføres, at der ved Arboretet udføres Forsøg
med Forædling af Skovtræer. Se herom nærmere p. 63. Der er
opført Væksthuse og et Marklaboratorium med dette Formaal for
Øje. Skovtræforædlingen udnytter Arealet, hvor Hensynet til den

. blivende Træbestand tillader det, ligesom man samtidig i udstrakt
Grad kan udnytte Træsamlingen saavel i Arboretet som i Forst-
botanisk Have. Det er et Samarbejde, som i høj Grad er af Værdi
for begge Parter. Udgiften til selve Forædlingsarbejdet afholdes
af særlige dertil givne Bevillinger af saavel private som offentlige
Midler. For Skovtræforædlingen har det endelig været af den
største Betydning, at Statsskovvæsenet har ladet Forsøgene arbejde
med Udplantninger, Podningsforsørg og lignende i den nærmest
liggende Del af Folehave paa en saadan Maade, at der nu findes et
betydeligt Forsøgsmateriale i Afdelingerne 344, 345 og 348 umid¬
delbart Øst for Arboretet. Det er dermed sikret for fortsat Anven¬
delse i Skovbrugets Forædlingsarbejde og ligger bekvemt for De¬
monstrationer.

/

Arboretet arbejder endvidere i den nærmeste Kontakt med Stats¬
skovenes nyoprettede Planteavlsstation paa Krogerup ved Hum¬
lebæk, 35 km Nord for København, ligesom der paa anden Maade
samarbejdes med Skovbrugets Praksis. Samarbejdet medfører, at
man ved Arboretet kan koncentrere sig om den Del af Forsøgene,
der kun kræver mindre Arealer, men paa den anden Side fordrer
en mere irtdgaaende Pasning. Paa Krogerup og ude paa Distrik¬
terne kan man gennemføre de større Opformeringer og Anlæg,
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Fig. 17: Kort over Arboretets Beliggenhed.

samtidig med at Forsøgsresultaterne afprøves og tilpasses for
Skovbrugets direkte Anvendelse.

Det er Arboretets Opgave at levere Materiale til den botaniske
Undervisning, i første Række for Havebrugere og Skovbrugere, og
at demonstrere de Træer og Buske, der kan dyrkes paa Friland
hos os. Det foran nævnte, iridhegnede Areal paa 15,6 ha er afsat
til det Formaal, ligesom de til Arboretet aarligt bevilgede Midler,
der for Tiden foruden Lønning til Tjenestemænd udgør ca.
45.000, Kr. alene vedrører selve Arboretet.

Arealet er gammelt Agerland, hvor Jorden dog var af saa ringe
Værdi for Landbruget, at det var ønskeligt at give den anden
Anvendelse. Ved Arboretets Anlæg var der ingen Trævækst, naar
undtages et enkelt levende Hegn, noget Krat langs Søerne og ved
et lille Mosehul, hvoraf det sidste dog straks blev ryddet.

Efter at Arbejdet var begyndt d. 1. April 1936, opnaaede man i
Løbet af det første Aar at faa hegnet, anlagt Veje og faa opført en
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Bolig for Arboretmesteren. Endvidere blev der indmaalt et nøj¬
agtigt Kvadratnet med Afmærkning af alle Skæringspunkterne
som et Middel til Planternes senere Indmaaling. Kvadratnettets
Sider er 40 m, og de er fra Vest mod Øst betegnet ved Tal og fra
Nord mod Syd ved Bogstaver, saa hver Kvadrat derved faar sit
Tal og Bogstav, og en Plantes Plads derefter kan betegnes ved
Koordinaterne inden for den enkelte Kvadrat.

Foraaret 1937 blev der plantet Forkultur hen over stort set hele
Arealet. Dertil blev brugt Birk og El paa en saadan Maade, at
Kvadraterne skiftevis blev beplantet med hver sin af de to Træar¬
ter, ligesom denne første Plantning, der alene skulde yde Læ og Be¬
skyttelse for den blivende Bestand, blev udført i Nord til Syd gaa-
ende Bækker med 5 m indbyrdes Afstand og med 1 m Mellemrum
i Rækkerne. Særlig i de første Aar, men ogsaa nu senere, efter at
den største Del af Forkulturen er hugget bort, har det været til
stor Hjælp at have den nøjagtigt plantede Forkultur til Støtte for
de blivende Træers Indmaaling. Blot nogle faa, eventuelt tophug¬
gede, Planter af Forkulturen er til daglig Hjælp ved Orienteringen.

Naar Planter eller Frø indføres til Arboretet forsynes de for¬
uden med Navnet, hvorunder de er modtaget, med et Nummer, der
følger Planten, ogsaa efter Udplantning paa det blivende Sted i
Samlingen. Den indtegnes paa Kort og noteres i Kartotek. Naar
Planten er sikre, og den har naaet en Udvikling, der muliggør en
botanisk Bestemmelse, sendes Materiale til Bestemmelse ved Høj¬
skolens Afdeling for systematisk Botanik, Professor, Dr. phil. K.
Gram. Eftersom Planterne nu er ved at vokse til, er det et Arbejde,
som i de kommende Aar vil kræve megen Tid. Selvom det til¬
stræbes at faa Materiale fra de bedste Kilder, vil Arbejdet med
Plantebestemmelsen altid være vanskelig og kræve megen Tid.
Paa sin Vis bidrager den dog samtidig væsentligt til det mere ind-
gaaende Kendskab til de talrige Arter, som det netop er Maalet at
dyrke og lære at kende.

Kun i nogen Grad skal Samlingerne i Arboretet og Forstbotanik
Have supplere hinanden, i første Række ved, at vi i Forstbotanisk
Have har de gamle, udvoksede Eksamplerar af et mindre Antal
Arter, medens vi i Hørsholm har de unge Planter af de flest mu-
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lige Arter; men der ud over søger man paa længere Sigt at skabe
det mere fuldstændige Arboret i Hørsholm.

Ved Planternes Gruppering i Arboretet gaar man, som allerede
nævnt, frem paa den Maade, at Løvtræerne samles i botanisksyste¬
matiske Grupper og Naaletræerne efter deres Hjemland i »geo¬
grafiske Grupper», foruden at der er mindre Partier for særlige
Formaal, dels af forstlige og dels af gartneriske Hensyn. Kortet
p. 56— 57 og den vedføjede Forklaring giver nogen Vejledning i
denne endnu ny Plantesamling.

Man bemærker den lange lige Hovedvej og de to brede aabne
Linier, der bidrager til Orienteringen. De aabne Linier er tænkt
vedligeholdt som græsklædte Arealer, hvorfra man vil have god
Udsigt til de »Skovbryn», der kan danne sig langs dermed.

Det højst beliggende Punkt har vi nordligst i Arboretet, hvor
Flaget er anbragt. Partiet tænkes indrammet af en Samling Ene,
og nedad den græsklædte Nord til Syd gaaende Linie anlægges en
Alle af Eg. Til Gruppen af Ene er tiltrukket Frøplanter fra en
typisk Lokalitet af dansk Juniperus communis. Det er den af vore
danske Træarter, der viser den største Mangfoldighed i Vækstform,
og derfor er velegnet for en Demonstration af en Arts Formrig¬
dom som Udgangspunkt fQr Tiltrækning af Haveformer, der frem¬
kommer ved vegetativ Formering af i Naturen fundne Planter af
særlig ønsket Udseende. — Alleen af Eg skal demonstrere de tal¬
rige Former, der findes mellem vore to danske Arter, Quercus
robur og Q. petraea. Planterne hertil fremstilles ved Podning fra
en Række udvalgte, særlig smukke og botanisk eller historisk in¬
teressante enkelte Træer.

De paa Kortet p. 56— 57 angivne Plantegrupper A— V og I— III er
anlagt, og efter at der nu i en Aarrække har været arbejdet paa
deres Etablering, begynder de at aftegne sig i Terrainet. Det maa
dog kun opfattes som en Arbejdsplan, saaledes at de for Grup¬
perne indtegnede Grænser ikke kan anses for at være de nøjagtige
frem i Tiden. Efter som Arbejdet skrider frem, Træerne vokser
til, og man faar stadig mere indgaaende Erfaringer, vil det nok
blive nødvendigt at foretage en Del Ændringer. Det skal nok vise
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sig formaalstjenligt at anbringe enkelte Træarter af Hensyn til
deres Trivsel eller for at fremhæve deres særlige Skønhed uden
for den dem tiltænkte Gruppe. Det er Formaalet at stræbe efter
den anførte Gruppering uden dog at være strengt bundet deraf.
Hensynet til Træerne maa nok af og til afvige fra Ønsket om en
bestemt Gruppering.

Samtidig med Plantningen af den midlertidige Forkultur i For-
aaret 1937 blev der plantet Lærk paa det paa Kortet som »Lærke¬
forsøg» betegnede Areal foruden ganske enkelte andre Planter
af den blivende Bestand. Af Hensyn til Jordens Rensning (Brak¬
ning) kunde den egentlige Plantning dog først begynde 1938— 39,
hvorefter der er fortsat, efter som der var Planter dertil.

I Gruppen med Lærkeforsøg (20/u m. v.) er i Foraaret 1937
plantet en Række Larix-Hybrider, og der imellem bemærkes den
triploide Larix decidua x occidentalis. Fra Forstbotanisk Have
kunde overflyttes enkelte andre Planter som f. Eks. den smukke
Prunus subhirtella var. autumnalis, Mak. .(6/q, 30/39), som faa
Aar før var indkøbt fra England, Abies Veitchii, A. sachalinensis,
A. nobilis og A. concolor, delvis efter Frø avlet i Forstbotanisk
Have. — Særlig havde man i Charlottenlund søgt ved en »henhold¬
ende», stadig Omplantning at bevare en betydelig Samling af øst¬
asiatiske Naaletræer, tiltrukket af Rocks originale Indsamlinger
i Kina. Selvom Planterne var blevet noget gamle, lykkedes det
dog stort set at faa dem anbragt i Arboretet, se herom senere ved
en Omtale af Gruppe II. — Da man i Forstbotanisk Have imidler¬
tid ikke havde nogen egentlig Planteskole, var det kun lidt Plante¬
skoleplanter, der kunde medbringes. Som Eksempel skal dog
nævnes nogle enkelte Ting.

Det var Planter af Juglans nigra fra et af de gamle Træer i Hørs¬
holm Slotspark samt Juglans Sieboldiana og J. Sieboldiana x cine¬
rea fra Forstbotanisk Have. Alle plantet i Gruppe C.

Fra Dr. C. Heimburger i Ottawa havde man velegnede Planter
af Larix laricina og Picea glauca (saaet 1929) og fra Professor Sv.
O. Heiberg i Syracuse havde man Planter til Grupper af Lirioden-
dron Tulipifera, Frø fra et særlig smukt Træ, Carya glabra, C. cor-
dif ormis og flere (saaet 1933). Ligeledes kunde man tidligt anlægge
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Fig. 19: Parti fra Springdam, hvor der demonstreres »Plantning for
Vildtet». Foi. Í935.

den smukke Gruppe i 16/q af Sukkerlønnen Acer saccharum,
Marsh, fra et godt Træ i Tomkins County, N. Y., hvor Frøet var
samlet af Professor Cope og modtaget gennem nu afd. kgl. Skov¬
rider H. Mundt.

Fra Universitetets botaniske Have fik Arboretet overladt en Del
Planter, som var tiltrukket af indført Frø, f. Eks. Ulmus americana
og U. pumila, saaet 1933. — - Fra Statens forstlige Forsøgsvæsen fik
man overladt flere ældre Planter særlig af østasiatiske Arter, f.
Eks. den meget smukke Abies holophylla (6/f -22/20). — Fra en
Rejse i U.S.A. havde Professor 0 jvind Winge hjembragt Frø og
tiltrukket Planter af flere Arter, som blev overladt Arboretet og
hvorom der bl. a. kan henvises til Betula papgrif era, B. pumila
og den smukke Gruppe i 16/x af Fraxinus pennsylvanica var. lan-
ceolata fra Lake Johanna, Minnesota.
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Fffli. 20: Populus koreana t. v. og P. nigra var. italica t. h. Begge plantet
Foraar 1939. Arboretet omkring Punkt 15/1. Fot. 25A-45.

Endvidere blev der indkøbt én Del Planter fra Handelsplante¬
skoler og paa anden Maade. Særlig modtog Arboretet som en Gave
fra Gosch Tændstikfabriker et større Parti af den triploide Asp,
Populus tremula f. gigas fra Bosjökloster. Det er Rodstiklinger
fra 1938, de bedste Planter staar nu i 20/o, 20/q og 8/s, hvoraf
den højeste Plante er 10,3 m (8/s-27/20).

Den første Tilplantning med Popler i Gruppe A blev udført
Foraar 1939 med Stiklingplanter af mest tidligere dyrkede Arter.
Ved Udplantningen i disse Grupper har særlig Populus koreana,
Rehd. tiltrukket sig Opmærksomhed ved det meget tidlige Løv¬
spring. Paa Fig. 20 ses den fuldt udsprungne P. Koreana (omkring

<
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Fig. 21: Magnolia parviflora. Parcel 6/f. Fot. 6.7-47.

Punkt 15/1) ved Siden af P. nigra var. italica. Bladene er ret store
og af en lys gulgrøn Farve, saa det vil være et kærkommet Træ i
mange Haver. Foruden det tidlige Løvspring, har den hurtig
Vækst, giver ikke Rodskud og synes at være fuldt haardfør, saa der
er Mulighed for, at den kan faa Betydning i Skovbruget som For¬
kultur. Det vil være interessant at prøve den som Skærm mod
Frosten for unge Bøge.

Paa Grund af Krigen blev det allerede faa Aar efter Arboretets
Anlæg umuligt at indføre Materiale fra Udlandet. Det sidst ind¬
førte kom i 1941 fra Hesse i Weener (Øst-Friesland).

Lykkeligvis havde vi i de første Aar faaet det mest mulige Frø
gennem Botanisk Haves Frøforbindelser med de udenlandske Ar-
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Fig. 22: Stammen paa Prunus Maacki. Gruppe 6/q-30/20. Fot. Í0.Í2-V7.

boreter, Skovfrøhandler Johs. Rafn, enkelte forstlige Forsøgssta¬
tioner, Privatpersoner og egne Indsamlinger. Det var et godt Mate¬
riale at have til Arbejdet under Afspærringen. Der er udplantet et
stort Antal Planter heraf paa blivende Plads i Arboretet, men kun
en mindre Del er saa langt fremme, at en botanisk Revision har
været mulig. Der skal derfor ikke gaas ind paa Enkeltheder, men
kun henvises til nogle Eksempler.

I Gruppe P har vi gode Paulownia tomentosa, Steud. og Mag¬
nolia parviflora, Sieb. & Zucc., hvoraf den sidste er saaet 1935, har
vist sig fuldkommen haardfør og sætter en Del af de smaa, men
meget smukke Blomster. — Mellem Prunus i L1 bemærkes P.
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Fig. 23: Pinus resinosa fra Manister Forest, Michigan. Gruppe 2b/x-28/37.
Fot. 6.12-W.

Maacldi, Rupr. og P. pennsylvanica, L., hvoraf den første allerede
nu viser den mærkelige lyse Bark, der skaller af som paa en Papir¬
birk. — Platanus occidentalis, L. er tiltrukket af Frø fra Washing¬
ton 1937; den har hidtil været meget sjælden i Kultur her i Landet,
trods nogen Beskadigelse i de strenge Vintre synes den at klare
sig. — Blandt de nordamerikanske Naaletræer er det noget nyt at
se Pinus resinosa, Ait. (fra Manister Forest, Mich.) i en saa smuk
og frodig Gruppe (24/u).

Den mest værdifulde Samling har vi i de østasiatiske Naale¬
træer, Gruppe II, med de botanisk interessante Træer af Frø fra
Rocks originale Indsamlinger. Frøet er samlet af Rock 1925 og-26,
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mest i Kansu, og hjemsendt til Arnold Arboretet ved Boston
(Journ. Arnold Arboretum, Bd. IX, 1928). Her fik afd. Professor
C. H. Ostenfeld under et Besøg Prøver af det. Frøet blev saaet i
Forstbotanisk Have, og som foran nævnt kunde Planterne efter
en »henholdende», stadig Omplantning flyttes til Arboretet, hvor
de som Helhed er plantet paa deres blivende Plads i Foraaret
1939. Alle har de vist sig fuldt haardføre, og flere af dem maa
bemærkes for deres betydelige Værdi som Havetræer,

Af Abies er A. Faxoniana, Rehd. & Wils. meget at anbefale til
videre Udbredelse, da den trives godt og er særdeles smuk med
de lange, mørke og blanke Naale. Af Rocks Nr. 15084 er en Plante

■ (6/f-32/18) nu 4,o m høj, og af Nr. 13436 er den bedste Plante 3,3
m (10/h-2/26). — A. sutchuenensis, Rehd. & Wils. er ligeledes vær¬
difuld, og der kan henvises til Rocks Nr. 13450 (8/Í-9/9, Højde 2,9
m), Nr. 13435 (lO/h-28/10, Højde 3,i m) og 15020 (10/k-32/18,
Højde 3,r m). Det sidste Nummer er ligesom A. Faxoniana Nr.
15084 samlet i det sydvestlige Kansu. Det samme gælder A. recur¬
vata, Mast., hvoraf der i Nr. 15087 er en Plante paa 3,4 m (10/k-
10/29) og i Nr. 15088 en lignende Plante af samme Højde (6/f-
38/18). Denne Art er i Hørsholm af mere aaben Vækst end de to
foregaaende og ikke saa smuk. Maaske trives den heller ikke fuldt
saa godt. Endvidere skal gøres opmærksom paa den smukke
Plante af A. holophylla, Maxim. (6/f-22/20). Den er 3,6 m
høj, og det er en frodig Plante med lange, lyse Naale. Den er
som nævnt foran modtaget fra Statens forstlige Forsøgsvæsen. —
A. ncphrolepis, Maxim. (lO/h-15/1), der meget minder om den
sibiriske Ædelgran, er købt hos Hesse 1941 og har nu en Højde af
4,i m. — Fra Forstbotanisk Have er overflyttet de ældre kendte
A. sacchalinensis, Mast. (lO/f-2/10), der nu er 4,9 m høj, og A.
Veitchii, Lindi. (10/k-15/33), Højde 4,s m.

Picea Wilsonii, Mast. er en ejendommelig Art, men den faar nok
ikke videre Betydning for vore Haver, da den synes at have van¬
skeligt ved at komme i Vækst, ligesom den heller ikke udmærker
sig ved særlig Skønhed. Et Par Planter af Nr. 15064 (10/f-8/10-13)
har udviklet sig bedst og har nu en Højde paa henholdsvis 3,5 og
3,2 m. — P. asperata, Mast. er langt lettere at dyrke. Nr. 15092
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Fig. 24: Abies Faxoniana. Rock 15084. Gruppe 6/f-32/18. Fot. 28.11-47.

(lO/f-0-5/40 til 10/k-0-5/20) fra det sydvestlige Kansu, 2740 m. o.
H., indeholder mange forskellige Typer baade med Hensyn til
Vækstform og Farve, uden at vi dog deri har fundet de særlig
værdifulde blaa Typer. Dem finder man i Nr. 13963 fra østlige
Tibet, 3200-3350 m o. H. Smukke, kraftigt blaa Planter af denne
Saaning er f. Eks. (10/k-28/23), Højde 3,9 m og 8/M4/7, Højde
3,i m. Saadanne blaa Planter af den karakteristiske meget brede
Vækstform med opad buede Grene og kransstillede Skud ved Basis
af sidste Aarsskud er taget i vegetativ Formering (Stiklinger) i
Haab om at bidrage til deres videre Udbredelse. — Af Picea skal
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Fig. 25: Abies sutchuenensis. Rock 13450. Gruppe 8/f-9/9. Fot. 28.11-47.

endelig gøres opmærksom paa P. Koyamai, Shiras (10/k-32/33),
der er indført fra Alnarp 1933.

Pinus Armandi, Franch, af Rocks Nr. 13463 fra Central Kansu,
3050 m o. H. har hidtil udviklet sig lovende. Hn god Plante (10/f-
25/22) er nu 3,o m høj, jvf. U. 12 i Forstbotanisk Have. — Af P.
tabulaef ormis, Carr., Kinesisk Fyr, henvises til 10/f-9/20. Det er
et 4,3 m højt Træ, der trives godt, og det har haaret rigeligt med
Kogler sidste Aar.

Chamæcyparis pisifera, Sieb. & Zucc., 10/f-13/20, er saaet 1932
og saaledes et af de ældre Træer i Gruppe II. — Blandt de yngre
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Ffflr. 26: Abies sacchalineiîsis. Gruppe lO/f-2/10. Fot. 31.10-Í7.

og mindre Partier skal endnu -blot gøres opmærksom paa Chm.
pisifera var. filifera, lO/f-18/10, Højde 2,o m. Den er ejendom¬
melig ved at være en Frøplante, og ikke en vegetativ Formering.
Den er fremkommet i et større Parti Frøplanter, der blev saaet
1936 af Frø fra en normal Chm. pisifera i Forstbotanisk Have,
Træet U. 46, der selv er en Frøplante fra 1912 af Træet C. 122. Det
sidste Træ var ligeledes en normal Chm. pisifera, samtidig med,
at det var vor ældste, men nu forsvundne, Eksemplar af Arten,
plantet 1864, maaske fra den første Indførsel af Arten til Europa.

Under Krigsaarene, der desværre har indtaget næsten den halve
Tid siden Arboretets Oprettelse, kunde meget af det som Frø ind-
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Fig. 27: Abies recurvata. Rock 15088. T. v. Planlen 6/f-38/18. Fol.28.ll-W.

førte Materiale føres videre frem. Der blev endvidere arbejdet
paa at udnytte Frøet fra de gamle Træer i Forstbotanisk Have, og
hvad der ellers kunde skaffes herhjemme. Herunder blev der Lej¬
lighed til vegetativ Formering af en Række Varieteter, særlig af
Naaletræer, ligesom der paa anden Maade kunde arbejdes med
dem. Ved at Afspærringen fra Udlandet faldt sammen med, at
der netop i de første Aar efter Arboretets Anlæg var rigeligere
Plads til midlertidlig Udnyttelse, fik Forsøgene med Forædling
af Skovtræer en Mulighed for at udnytte Tiden og Arbejdet.

Det var dog ikke disse særlige Omstændigheder, der bragte
Skovtræforædlingen til Arboretet, men det styrkede Samarbej¬
det. Allerede forud for Arboretets Oprettelse havde der i Tilslut¬
ning til Arbejdet i Forstbotanisk Have udviklet sig en Række For-
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Fig. 28: Picea Wilsonii. Rock 1506b. Gruppe 10/f-8/13. Fot. 8.11-k7.

søg med Forædling af Skovtræer. Man arbejdede med Fremstil¬
ling af Hybrider paa Grundlag af kunstigt udførte Bestøvninger,
ligesom man var inde i Forsøg med vegetativ Formering af Skov¬
træer for derigennem at faa Grundlag for Frøavl i ønskede »Frø¬
avlskulturer» (Forest tree breeding, Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskoles Aarsskrift 1934). — Ved Arboretets Oprettelse blev det
nærmere fastslaaet, at Skovtræforædlingen maatte følge Arboretet
og derigennem have Statens Anerkendelse. Frem for alt fik man
ogsaa derved uden særlig Bekostning en Sikring af Materialet for
Fremtidens Arbejde.
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Figr. 29 a: Gruppe af Picea asperata. Rock 15065, omkring Punkt 5/e.
Fot. 9.1-43.

Jeg kan ikke undlade her åt fremhæve den naturlige Tilknyt¬
ning, som jeg føler, at der bestaar mellem Forædling af Skovtræer
og et Arboret, saaledes som vi har det i Hørsholm. Arboretets
Samling frembyder »af sig selv» en udmærket Lejdighed for de
talrige forstbotaniske Undersøgelser og Iagtagelser, der maa være
Led i et Forædlingsarbejde. I Danmark har Forædlingen af Skov¬
træer udviklet sig til et Arbejde, der bevæger sig paa Grænsen af
Genetik, Forstbotanik, Havebrug og Skovbrug. Det maa derfor
være yderligere heldigt, at det er blevet knyttet til Den kgl. Vete¬
rinær- og Landbohøjskoles Arboret, hvorved det har faaet særlig
Lejlighed til at støtte sig til Højskolens andre Afdelinger.

I Særdeleshed for at udarbejde Metoderne har Skovtræforæd-
Hngen foruden at arbejde med Arboretets og Forstbotanisk Haves
Samlinger søgt Støtte i Genetik og Forstbotanik for at samarbejde
Iagtagelseme med rent gartnerisk Teknik til Hjælp for Skovbru-
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get. — Genetikkens Læresætninger er selvsagt ganske nødvendige,
Skovbrugets og Havebrugets Botanik giver megen Vejledning i
Forstaaelsen af Hybrider og Varieteter, Blomstringens Biologi og
meget mere, og naar vi skal pode og lave Stiklinger for at fast¬
holde bestemt ønskede Individer for Botanik og Havebrug, er det
kun en naturlig Udvikling herfra at arbejde videre med Skovtræ¬
ernes vegetative Formering. Det meste af det kræver kun en be¬
grænset Plads, anderledes bliver det, naar Materialet og Erfaring¬
erne videre skal udnyttes; da maa der søges Samarbejde med det
forstlige Forsøgsvéesen og Skovbrugets Praksis.

For et lille Land som Danmark har det været en heldig Maade
at gribe Sagen.an paa, og forhaabentlig lykkes det ogsaa fremover
at faa det rette Samarbejde, der kan give tilfredsstillende Mulig¬
heder for Udviklingen.

For at hjælpe Arbejdet i Begyndelsen er der i Arboretet med¬
taget nogen Skovtræforædling ved den blivende Plantning; men
det er kun Undtagelser, og det drejer sig alene om smaa Arealer.
Der kap herom henvises til den paa Kortet p. 56— 57 som »Lærkefor¬
søg» betegnede Gruppe, hvori vi har den foran omtalte triploide
Lærk af Larix decidua x occidentalis og en Række andre kunstigt
udførte Hybrider, der er saaet 1931—34. Enkelte Juglans Siebol-
diana x cinerea i Gruppe C er saaet 1930, og en Gruppe af samme
Hybrid, der sammenlignes med jævnaldrende J. Sieboldiana er
saaet 1936 og findes ligeledeis i Gruppe G. — I Gruppen af nord¬
amerikanske Naaletræer (Gruppe III) er plantet Selvbestøvning
af Hybriden Picea sitchensis x glauca (S. 160), Tilbagekrydsningen
(P. sitchensis x glauca) x glauca (S. 161) og de kunstigt udførte
Hybrider P. sitchensis x glauca (S. 158), P. Engelmanni x glauca
(S.157) og P. jezoensis var. honodensis x glauca (S. 67) samt Abies
concolor efter henholdsvis Selvbestøvning og fri Bestøvning (S.
50 og 51), alt saaet 1932— 34.

I nogen Grad kan hertil ogsaa henregnes Forsøgsplantninger
med Podninger af Bøg, Lærk og Birk paa andre Steder i Arboretet,
selvom de fleste nok maa falde bort inden for en kortere Aar-
række. Formaalet med disse Podninger har været at faa Materiale
for en »Bedømmelse af Genotypen hos Skovtræer» samt en videre
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Fiflf. 29 fc: Samme Gruppe. Fot. 10.12-47.

vegetativ Opformering (se herom Svenska Skogsvårdsföreningens
Tidskr. 1947, p. 333—363).

Det har dog været ganske afgørende for Forsøgenes Udvikling
i de senere Aar, at der ved Gæstfrihed fra Statsskovvæsenets Side
er blevet Mulighed for Udplantning af Materiale i de af Hørsholm
Statsskovdistrikt op til Arboretet liggende tre store Afdelinger Nr.
344, 345 og 348. Uden den Hjælp havde Skovtræforædlingens Ma¬
teriale været spredt paa meget forskellige Arealer, og vi havde i
Arboretets Nærhed manglet det nødvendige Demonstrationsmate¬
riale. Skovtræforædlingen staar derfor i den største Taknemme¬
lighedsgæld til Statsskovvæsenet og Hørsholm Statsskovdistrikt.

Paa Arealerne i den tilstødende Skov er der anlagt en mindre
Planteskole, særlig for Podning af Skovtræer, og der er gennem
Aarene anlagt en Del Forsøgsplantninger, der delvis skal tjene som
Demonstration, men delvis ogsaa skal anvendes direkte i Forsøgsÿ
arbejdet. Ved en Gennemgang af nogle Eksempler skal der først
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henvises til en Række Planter, der er tiltrukket ved Frø, og der¬
efter Planter af vegetativ Formering, de saakaldte »Kloner».

Af Frøplanterne kan først henvises til Larix leptolepis x de¬
cidua (S. 210), der er tiltrukket ved kunstig Bestøvning af en
Japansk Lærk i Forstbotanisk Have (U. 53, Fig, 27, p. 176 i Lbh.
Aarsskrift 1937) med Pollen fra Danmarks maaske smukkeste
Europæisk Lærk (Forstlig. Forsøgsv. Bd. VII, 1923, p. 107). De
er saaet Foraar 1936 og udplantet Efteraar 1939. I Arboretets
»Lærkeforsøg» kan de sammenlignes med S. 126, hvortil der blev
brugt den samme Fader, men en anden Moder, og hvortil Bestøv¬
ningen blev udført i Foraaret 1933. — Det er Eksempel paa Udnyt¬
telse af Krydsningsfordighed (Heterosis).

En større Parcel af Abies Lowiana x grandis (S. 204) er frem¬
stillet ved Bestøvning af den nu forsvundne A. Lowiana (C. 162)
med A. grandis (C. 163), begge fra Forstbotanisk Have. Kryds¬
ningen blev saaet Foraar 1936 og udplantet Efteraar 1939. Der er
godt 400 Planter, der kan sammenlignes med nogle faa Eksem¬
plarer af den samme Hybrid fra de,n første kunstigt udførte Kryds¬
ning i Forstbotanisk Have (C. 130 og R. 81), bestøvet Maj 1924.
Baade ved de faa ældre Træer i Forstbotanisk Have som ved den
større, yngre Gruppe her i Afd. 348 er der Udtryk for en vis Hete¬
rosis. Udviklingen af de enkelte Individer er dog noget uensartet,
og det minder mere om eli »Tilbagekrydsning», saa det anvendte
Eksemplar af A. Lowiana nok maa opfattes som i sig selv at være
af hybrid Oprindelse.

Frøplanter af en Picea sitchensis, der stod udsat for Bestøv¬
ning fra flere P. glauca, er udplantet i en Parcel mod Nord i Afd.
348. Frøet er avlet paa Klosterhedens Distrikt, saaet 1938 (som
S. 284) og udplantet Foraar 1942. Den viser en overvældende Fore¬
komst af Hybriden P. sitchensis x glauca, der er opstaaet ved fri
Bestøvning og er af ret betydelig Variation i Vækstform, — anta¬
gelig paa Grund af de formentlig flere forskellige Fædre, der har
deltaget i Bestøvningen.

Op til denne Gruppe er plantet ep Prøve Ædelgran, der er et
Eksempel paa endnu en anden Form for Hybriders Fremkomst.
Det er Frø fra en Alle af Abies Nordmanniana, der har staaet
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Fig. 30: Picea asperata. Rock 15092. Gruppe lO/k-3/28. Fot. 31.10-kl

udsat for Bestøvning fra flere A. alba. Der er saaledes flere Mødre
og maaske endnu flere Fædre. De er høstet og saaet paa Hvidkilde
Skovdistrikt, hvorfra Arboretet har modtaget Planterne, der er
plantet her 1943. De ganske vist endnu unge Planter tyder paa
en overvejende Del A. Nordmanniana med et mindre Antal A.
Nordmanniana x alba, hvoraf nogle er af særlig kraftig Vækst.

Frøet til Hybrider saavel som af anden bestemt ønsket Kryds¬
ning mellem udvalgte Individer er det Tanken at avle i stor Ud¬
strækning i saakaldte »Frøavlskulturer». De tænkes anlagt ved
Udplantning af vegetative Formeringer (Podninger, Okuleringer
eller Stiklinger) fra de udvalgte Træer i de ønskede Blandinger.
Se nærmere herom i Forest tree breeding, Lbh. Aarsskrift 1934.
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Som Eksempel paa vegetativ Formering, i dette Tilfælde Podning,
fra en udvalgt Skovfyr henvises til V. 53, der ligeledes er plantet
som en Gruppe i Afd. 348, jfr. Fig. 35.

Det er Podninger fra en af Danmarks smukkeste Skovfyr
(Forsti. Forsøgsv. Bd. VI, 1922, Fig. 39), de er udført Foraar 1936
og 1937 paa fremdrevne Grundstammer i Væksthus, og 1941 ud¬
plantet i Afd. 348. Her havde i Maj 1947 de resterende 31 Planter
tilsammen 7700 »Hunblomster». Tilsammen indtager Planterne et
Areal paa ca. 1/50 ha, og bliver blot en større Del af de ansatte
»Hunblomster» til modne Kogler, er dette Eksempel tilstrækkeligt
Grundlag for Tankernes Syslen med de Muligheder, som en saadan
Form for Frøavl indebærer for Skovbruget. En af disse Planter
med Kogler ses paa Fig. 6a i Dansk Skovforenings Tidsskr. 1944,
p. 43.

Som det er mere almindelig brugt for Popler, kan der ogsaa
høstes Frø ved kontrolleret Bestøvning paa afskaarne Grene i
Væksthus. Paa den Maade' er der høstet Frø til to Parceller af
Bævreasp i Afd. 344. Den ene er den først paa Ekebo tiltrukne
Hybrid Populus tremuloides x tremula, og den anden er ren P.
tremula. De har fælles Fader, der var en god dansk Bævreasp
fra Draved Skov i Sønderjylland, hvorfra Moderen til den rene
P. tremula ogsaa er hentet.

P. tremuloides x tremula er plantet i 400 Eksemplarer (S. 707)
og P. tremula i 300 Eksemplarer (S. 711). De er fremstillet ved
Bestøvning og Saaning i Foraaret 1943, udplantet som 1/0 i For-
aaret 1944 og viser nu en overordentlig stor Forskel i Udvikling.
Den særdeles kraftige Vækst hos P. tremuloides x tremula er et
meget smukt Eksempel paa Heterosis.

Af Saaninger skal endnu henvises til en større Plantning af
Lærk i den nordvestlige Del af Afd. 344. Planterne hertil er frem¬
stillet ved Bestøvninger i Foraaret 1941 og — 42, plantet April 1945.
Det er Hensigten her at demonstrere Værdien af Hybriden mellem
Japansk og Europæisk Lærk i almindelige Fj-Krydsninger, saavel
som i Tilbagekrydsninger til den ene eller den anden af de to
Forældrearter; ligesom det ogsaa er søgt at vise Værdien af anden
Analyse af anvendte enkelte Individer.
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Ffflr. 3Í: Pinus tabulaeformts. Gruppe 10/ f-9 /20. Fot. 3Í.Í0-47.

Betydningen af den vegetative Formerings Anvejidelse ved Klo¬
ner i Forædlingen af Skovtræer er søgt demonstreret paa forskel¬
lig Maade. Det er delvis egentlige Kloner, der er fremstillet som
Stiklinger, og delvis »Kloner» fremstillet ved Podning, saaledes at
kun Podekvisten tilhører en og samme Klon, medens Grundstam¬
merne er Frøplanter.

Ved Hjælp af Podninger fra Marts 1936 er i Afd. 348 demonstre¬
ret den forskellige Genotype hos nogle udvalgte Graner, særlig
henvises til V. 49 og V. 50. I samme Afd. findes endvidere en større
Samling af Lærk, der Foraar 1943 er podet i Rækker paa ældre
Grundstammer, og ligeledes kan bruges til en »Vurdering af Ge¬
notypen».
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Særlig Podningerne af Lærk fra Foraaret 1943 og yngre viser
samtidig Metodens Anvendelighed for en hurtig vegetativ Opfor¬
mering, saa man derved i Løbet af faa Aar kan faa et godt Depot
af vegetativt Materiale for Klonernes videre Udbredelse.

Anden Anvendelse af vegetativ Formering har vi i Brugen af
Stiklinger. Heraf er de ældste i Afd. 348 nogle faa Graner, der
er sat som Stiklinger i Juli 1934 (V. 151), og hvoraf den største nu
er 4,7 m høj. Væsentlig yngre er den noget større Klon af Picea sit-
chensis, der er sat som Stiklinger fra et Træ i Juli 1941 (V. 490).
De er 1944 plantet i samme Afdelings nordlige Hjørne, og der er
nu 28 Planter. — I Afd. 345 er der endelig i 1947 plantet 500 Gra¬
ner (Rødgraner) af en Klon (V. 525), der er tiltrukket som
Stiklinger i Juni 1943. De er plantet saaledes, at de 400 Stk. er sat
paa 1 x1 m, medens de 100 Stk. er plantet paa 2 x 2 m, for at man
kan iagttage Udviklingen af en og samme Klon paa forskellig Plan-
teafstand.

I Afd. 344 er endelig i Foraaret 1944 udplantet forskellige Kloner
af Populus tremula og P. canescens, der er tiltrukket som Rod¬
skuds-Stiklinger, »RS Stiklinger» (se Dansk Skovforenings Tids¬
skrift 1943, p. 105).

Som allerede nævnt er det Haabet i Afdelingerne 344, 345 og
348 at kunne bevare det udplantede Forsøgsmateriale, hvoraf der
her er nævnt nogle Eksempler, samt forøge det og anvende det
videre i en Forædling af vore Skovtræer. — Det meste af Mate¬
rialet er udplantet under Krigsaarene, hvor Mulighederne for For¬
bindelse med Udlandet var meget ringe, og Arbejdet ogsaa paa
anden Maade maatte udvikle sig langsomt. Derfor var Glæden
maaske saa meget større, da vi efter Krigeps Afslutning atter
kunde træde i Forbindelse med Arboreter og Forsøgsstationer i
Udlandet.

Allerede i Foraaret 1946 modtog Arboretet fra Kew Gardens en
Samling Podekviste af Augustine Henry's Hybrider i Fraxinus
(Dansk Skovf. Tidsskr. 1945, p. 74) og fra Lunds botaniske Have
et Udvalg af Professor Heribert-Nilssons Salix.

Vedrørende Pseudotsuga taxifolia og andre nordamerikanske
Træarter, saa havde Podningsforsøg under Krigsaarene udviklet
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Fig. 32: Picea Engelmanni x glauca (S. 157), saaet 193b. Gruppe 2b/ x-
17/20. Fot. 7.11-b7.

sig saa gunstigt, at der var rimeligt Haab om, at denne Metode
kunde anvendes ved Indførelse af ny, værdifulde Typer af ameri¬
kanske Træarter, der har en betydelig Udbredelse i dansk Skov¬
brug. Ligeledes ansporede det smukke Resultat med Hybriden
Populus tremuloMes x tremula til Indførelse af det bedst mulige
Materiale for dens praktiske Anvendelse. Paa det Grundlag blev
der af Landbrugsministeriet bevilget mig Midler til en Rejse i
Nordamerika for, at jeg kunde foretage en saadan Indsamling til
Arboretet. Rejsen fandt Sted fra Marts til September 1946, og det
viste sig derved praktisk muligt i Amerika at indsamle Podekviste
af udvalgte Træer og hjemsende dem pr. Luftpost. Ved Podning
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Fiff. 33: Isolerinff af Hunblomster paa Podninger fra 1936-37 af »Dan¬
marks maaske smukkeste europeiske Lærk», V. 44. (Forsti. Forsøgsv. Bd.
VII, 1923, p. 107). Fot. Arboretet 27.3-45.

i Arboretet og paa dertil velegnede Stammer i Skovene har de
udviklet sig tilfredsstillende, og vi har derved faaet et værdifuldt
nyt Led i Forsøgenes videre Arbejde. Se nærmere herom »Fra
Skove i Nordamerika», Dansk Skovf. Tidsskr. 1947.

For Populus tremuloides lykkedes det i Canada at indsamle saa-
vel vegetativt Materiale som at faa Pollen. Ved en god Vens Hjælp
fik jeg ogsaa Forbindelser, saa der senere er hjemsendt Pollen for
en betydelig Udnyttelse af Hybriden P. tremuloides x tremula. I
de to sidste Aar er den blevet handelsmæssigt fremstillet her i
Landet i saadanne Mængder, at den har vundet en Plads i danak
Skovbrug. Særlig efter Krigens store Hugster er der Brug for disse
meget hurtigt voksende Træer.

Paa Rejsen blev der ogsaa knyttet Forbindelser af Værdi for
Arboretets almindelige Tilplantning. Der er modtaget meget Frø
fra Arnold Arboretet og en Del fra Træernes originale Vokseste-
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Fig. 34: Eg fra Godset Whiligh i Sussex. Podninger fra Foraar 1946 (V.
1000) af et Træ, der blev hugget for Reparation af Westminster Hall. Fol.
Arboretet 28.8-46.

der. I Tiden fremover vil disse og forhaabentlig stadig flere For¬
bindelser hjælpe os til en stadig Forbedring af Arboretets Plante-
samling. — For Arboretet søger vi det dendrologisk, det forstbota-
nisk interessante Materiale, og for Skovtræforædlingen søger vi
de forstlig værdifulde enkelte Træer. Angaaende det sidste er vi
ogsaa taknemmelige for meget Materiale, som vi i de senere Aar
har faaet fra Sverige, Norge, England og Holland.

Arboretet og Skovtræforædlingen er unge Institutioner, vi har
meget at lære og meget nyt at forsøge; men uden Samarbejde
indenlands og udenlands naar vi det ikke.

Af den Begyndelse, der er gjort i Arboretet, kan vel særlig hen¬
vises til Samlingen af Rocks originale Materiale fra Kina. I Frem- .
tiden kan det maaske sammenlignes med Picea Omorika, Abies
Mariesii og andre Træer i Forstbotanisk Have, hvor de for sin Tid
var store Sjældenheder og blandt de første Individer af vedkom-
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Fig. 35: »Frøavlskultur» af Skovfyr i Folehave Afd. 3b8. Podninger fra
1936-37 af en af Danmarks smukkeste Skovfyr (Forsti. Forsøgsv. Bd. VI,
1922. Fig. 39). Fot. 6.1-)6.

mende Arter, der blev dyrket i botaniske Samlinger. Nogle af
Rocks Planter, der nu staar i saa smuk Udvikling i Arboretet, vil
maaske vise sig at være blandt de senere Aartiers bedste Forøgel¬
ser i vore Havers Artsrigdom.

Som allerede anført maa jeg imidlertid slutte med at fremhæve
Betydningen af et godt Samarbejde for at naa videre frem. Vi
søger de ny og andre sjældne Træer og Buske, der kan tjene til
Udsmykning af Haver og Parker. Vi søger det botanisk værdi¬
fulde Materiale og for Skovtræforædlingen de enkelte Træer med
de værdifulde Gener. For at ,naa det, maa vi have Støtte fra andre;
men Gæster er ogsaa meget velkomne, og vi vil for vor Del gerne
bidrage til Udbredelsen af det Materiale, som rummes i Forstbo-
tanisk Have og Arboretet saavel som ved Skovtræforædlingen.
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BAROCKTRÄDGÅRDENS
VÄXTMAT ERI AL

Sylvia Gibsona v

I alla större verk om trädgårdskonstens historia finns utförliga
beskrivningar på gångna tiders trädgårdar. Dessa beskrivningar
är oftast gjorda endast med tanke på anläggningens form, vilket
naturligtvis är det viktigaste, men en trädgård består inte endast
av form. Lika lite som inom byggnadskonsten, kan man inom
trädgårdskonsten placera form och material i två av varann obe¬
roende grupper. Inom båda konstarterna har man en ständig
växelverkan mellan båda.

Materialet till en trädgårdsanläggning är ju till största delen
växterna och därför måste kännedomen om växtmaterialets an¬
vändning i äldre tiders trädgårdar bidra till att ge oss en klarare
bild av dessa. 1800-talets stora intresse för växter av olika slag
lever ännu så starkt kvar i vår tid, att vi i allmänhet är mycket
bundna till växtmaterialet för att få en uppfattning om en anlägg¬
nings art. Människorna ha lättare att uppfatta det konkreta, såsom
växterna, medan formen är något ganska abstrakt som de flesta,
tyvärr med ett visst förakt, hänför till estetiken. Därför kan kan¬
ske kännedomen om växtmaterialet i gamla stilträdgårdar ge oss
en mer konkret bild av dessa. Växtmaterialet skiftar också ganska
mycket från land till land, men det verkar som om det gjorde det
mindre förr än nu. Detta märks framför allt i en så enhetlig och
internationell stil som barockens.

Barockträdgårdens skapare är fransmannen Le Notre, vars idéer
hade inflytande över trädgårdskonsten under nära ett sekel i
Europa. Han utgav inte själv några skrifter, men en av de första
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böckerna om trädgårdsanläggning utkom några år efter hans död
och är helt präglad av hans idéer. Det är »La théorie et la pratique
du jardinage» av L.S.A.I.D.A. (troligen Dezallier d’Argenville eller
Le Blond). Boken är mycket klart och roligt skriven samt får
anses vara en av våra bästa källor när det gäller dep tidens upp¬
fattning av trädgårdskonsten. Den utkom i flera upplagor, över¬
sattes till både tyska och engelska och hade därför ett stort infly¬
tande på den europeiska trädgårdskonsten under 1700-talets första
hälft. Man vet att Tessip d. y. har känt till den och han var an¬
svarig för en stor del av de vackraste slott och trädgårdar, som till¬
kom under barocktiden i Sverige. Den svenska samtida trädgårds-
litteraturen är inte rikhaltig och inte alltid så tillförlitlig, då den
ibland bestod av rena översättningar från andra språk. Det är
således ett ganska svårt puzzle att sätta ihop en klar bild av växt-
materialet i barockträdgården, i synnerhet den svenska.

Barockträdgårdens huvuddrag.
Hela trädgårdsanläggningen grupperar sig kring en mittaxel,

som helst skall gå i riktningen norr-söder och i porra änden av¬
slutas med boningshuset. Terrängen skall vara plan eller svagt
sluttande. Från byggnaden kommer man således att se ut över
parterren med boskéerna på sidorpa, genom den öppna mittallén,
som korsar kanske ytterligare boskéer och parken, och ut i land¬
skapet (se bild 1). Anläggningen begränsas på båda sidor av
dubbla alléer. Nyttoträdgården med fruktträd och grönsaker lig¬
ger vid sidan om anläggningep och är omgiven av höga murar
eller häckar.

Som man ser, är här byggnadsarkitekturen norm för trädgårds¬
konsten; det är lätt att känna igen festsalar, korridorer och små
rum i trädgårdens plan, även »dörrar» och »fönster» med utsikt.
Trädgården skulle under den varma säsongen fylla ungefär samma
funktion som boningshuset under den kalla, vilket den gjorde på
ett utmärkt sätt med den livsföring de rika jordägarna och hov¬
aristokratin då hade. Barockträdgårdens form bygger på rums-
verkan, men också på kontraster mellan horisontalt och vertikalt,
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Bild 2. Broderiparterr.

ljus och skugga samt inte minst på kontrasten mellan tuktat och
fritt växande växtmaterial. Man får inte glömma, att det först
var, när stilen började urarta, som allting skulle klippas och tuktas,
varvid trädgården fick en mycket stereotyp prägel.

Parterren.
Några träd får inte förekomma i närheten av boningshuset, som

skall ligga fritt och synas väl från alla sidor. Därför bör parter¬
ren vara minst lika bred som huset och i regel ligger det också
små parterrer på båda sidor om det (se bild 1). Parterre betyder
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Bi/d 3. Parterr i avdelningar.

ordagrant nere på marken, vilket anger dess karaktär av flat yta.
Det finns flera olika slags parterrer:

1. Broderiparterren utföres i ett elegant, broderiliknande, osym¬
metriskt mönster med enbart låg klippt buxbom eller gräs och
buxbom. Mellan slingorna ytbehandlas marken med sand, krossat
tegel och slagg. Det blir ett mönster i rött, vitt och svart mellan
det gröna (se bild 2) . Här finns således inga blommor. Gräset är
lagt med torv och slås ungefär en gång i månaden.

• 2. Parterr i avdelningar är i motsats till broderiparterren helt
symmetrisk. Den ansågs vara den vackraste och skulle därför
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ligga närmast huset (se bild 1, finns en på var sida om huvud¬
byggnaden). Mönstret består här till största delen av grässlingor
och blomsterrabatter samt klippt buxbom i små kvantiteter (se
bild 3). Det är viktigt att dessa beståndsdelar stå i väl avvägda
proportioner till varann. Liksom i broderiparterren är här sand
mellan de olika avdelningarna.

Blomsterväxterna skall bestå av låga sorter, t. ex.:

Anemone coronaria (ej i Sverige) Leucojum vernuin
Matricaria chamomilla
Narcissus polyanthos
Narcissus jonquilla
Polyanthes tuberosa (ej i Sverige)
Primula Auricula och var.

veris
Ranunculus asiaticus och var.

bulhosus fl. pl.

hepatica och var.»
Armeria maritima
Bellis perennis och var.
Colchicum autumnale och var.
Crocus speciosus och var.

vernus
Cyclamen (ej i Sverige)
Dianthus plumarius och var,
Erythronium dens canis
Galanthus nivalis

» » »»

*
Viola odorata

» tricolor och var.

3. Engelsk parterr förekommer ofta i barockträdgården men
ligger i allmänhet längre bort från boningshuset än broderiparterr
och dylika finare arbetep (på bild 1 till höger om byggnaden). Den
bestod ursprungligen i England av en enda stor gräsmatta, i Frank¬
rike lades även några få dekorativa sandgångar i gräset (se bild
4 a). Runtomkring går en 60— 90 cm bred sandgång och utanför
den en blomsterrabatt, oftast kantad med buxbom men i smärre
anläggningar även med kantväxter såsom Armeria maritima, Bellis
perennis, Dianthus plumarius, Viola tricolor med var.

Ett mycket stort arbete .nedlades på dessa blomsterrabatter för
att få dem vackra och omväxlande. Några planteringsplaner gjor¬
des aldrig upp förr, men samtidens trädgårdsböcker innehålla
mycket noggranna beskrivningar på hur rabatterna bör se ut. Man
förvånas över det krav på variation och lång blomningstid, som
där framföres. Det visar sig att de inte var planterade på det en¬
formiga vis, som 1800-talet ville göra gällande att en formell träd¬
gård skulle planteras. De var således inget i stil med de modifie¬
rade tapetgrupper man nu får se i de flesta offentliga anlägg¬
ningar.
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Blomsterrabatten kan gå i ett bajid runt hela parterren eller
vara uppdelad i smärre stycken. Den skall vara 4 eller 6 fot bred
(resp. c:a l,2o och l,so m) och 1 fot högre i mitten än på sidorna,
så att den liknar en åsnerygg. Fyrafotsrabatten hade 2 rader lök¬
växter närmast buxbomen, sexfotsrabatten 4. Oftast planterades
en eller två rader tulpaner och resten var blandade hyacinther och
narcisser, men lökarna kunde blandas på olika sätt allt efter tycke
och smak. I mitten stod med jämna mellanrum klippta buskar,
som inte fick vara mer än c:a l,2o m höga. Det vintergröna växt-
materialet dominerade med idegran, som i Sverige ofta ersattes
med gran och en. Klippt liguster a,nvändes rätt mycket och även
blommande buskar såsom: Daphne Mezereum, Hibiscus syriacus
(ej i Sverige), Lonicera Periclymenum (beskars hårt i halvklot¬
form), Philadelphus coronarius, Pyracantha coccinea (ej i Sve¬
rige), Syringa persica, Syringa vulgaris (ansågs väl starkväxande,
men användes mycket i Sverige). Blommorna på dessa buskar
uppskattades visserligen men inte i så hög grad som den vackra
formen.

Det övriga området i mitten planterades med medelhöga (30—
70 cm) örtartade blomsterväxter. Låga sorter ansågs göra rabatten
platt och tråkig, höga sorter skulle störa balansen i parterren.
Många sorter blandades, de vanligaste voro:

Antirrhinum var.
Aquilegia vulgaris var.
Amaranthus caudatus
Cheiranthus var.
Celosia cristata
Centaurea Cyanus
Calendula officinalis var.
Campanula persicifolia

Hesperis matronalis
Impatiens Balsamina
Liliiim candidum

croceum
Martagon
tigrinum

Lychnis flos-cuculi
chalcedonica

Matricaria chamomilla
Mirabilis Jalapa
Papaver Rhoeas

somniferum
Polemonium coeruleum
Tagetes erecta

patula

»
»
»

»
pyramidalis (ej i Sve¬
rige)

Chrysanthemum leucanthemum
Delphinium consolida
Dianthus barbatus var.

»

»

caryophyllus var.
plumarius var.

Hedysarum coronarium (ej i Sve¬
rige)

»
» »
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Bi/d 4. Engelsk parterr 4 a. Blomsterparterr 4 i\ Orangeriparterr 4 c.

I »La théorie et la pratique du jardinage» står det: »För att
blomsterrabatterna skall uppskattas måste de blomma året runt;
rikedomen på blommor, deras hållbarhet, variationen, symmetrin,
blandningen av alla sorters färger, däri består den verkliga
skönheten hos våra rabatter.» Således e,n högst »modern» upp¬
fattning om en rabatt. Vi använder oss numera mest av perenna
örter, medan det då blandades perenna, lökar och ett-åriga, vilket
fordrar fler omplanteringar och noggrannare skötsel, men för¬
modligen ger ett rikare resultat.

4. Blomsterparterr ansågs inte helt modern i början av 1700-
talet, men kunde alltid återfinnas hos den entusiastiske blomster¬
odlaren. Den består av blomsterrabatter, kantade med buxbom
och med en del klippta buskar i, anlagda i ett vackert mönster
med sandade gångar emellan (se bild 4 b). Dess yta är inte så
stor som de övriga parterrernas och den låg i allmänhet nära
boningshuset. Planteringen var av ungefär samma slag som för
rabatten kring de,n engelska parterren, men man kunde här samla
mer sällsynta och ömtåliga arter.
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5. Vid orangeriet i stora trädgårdar förekommer en parterr av
engelsk typ där blomsterrabatterna ersatts med gräsremsor eller
sandremsor med låga buxbomshäckar ikring. På dessa remsor
placerades på sommaren diverse växter i krukor eller målade trä¬
baljor (se bild 4 c). Då tog man ut apelsinträden, myrten, granat-
träd, mastixträd (Pistacia lentiscus), lager (Laurus nobilis), Aloë,
Viburnum laurustinus, Hibiscus syriacus, Prunus Laurocerasus,
Rosmarinus officinalis och diverse blommor, lövkojor odlades
exempelvis mycket i kruka.

Mot murar planterades ibland rabatter med högre blomsterväx¬
ter såsom stockrosor, solrosor, Campanula pyramidalis, slinger¬
växter såsom Convolvulus, Lonicera Periclymenum, Phaseolus
multif lorus, Passiflora coerulea (ej i Sverige), Tropaeolum majus,
men också blomsterbuskar, ofta Philadelphus coronarius och ro¬
senbuskar (Rosa centifolia, damascena, chinensis och gallica voro
de vanligaste).

S. k. Blomsterteatrar fanns i större franska anläggningar. De
såg ut som små friluftsteatrar med avsatser i gräs eller uppbygda
av trä, på vilka man grupperade blommande krukväxter, ungefär
som det skyltas i våra blomsteraffärer nu för tiden.

Man får inte heller glömma, att dep vilda floran så småningom
invaderade park och boskéer och fick hållas där. Richard Bradley
nämner i »New Improvements of planting and gardening» ofta
något han kallar »wilderness works», som kanske bäst översättes
med vildplantering. Engelsmännen har tydligen alltid haft en viss
förkärlek för s. k. naturträdgårdar av parkartad karaktär, där allt
fick växa fritt. Han föreslår där inplantering av bl. a. Viburnum
laurustinus, Thuja, Picea, Pinus, Cupressus, Syringa, Philadelphus,
Rosa cinnamomea, Rosa damascena, Rosa centifolia, Spartium jun-
ceum, Sarothamnus scoparius, Laburnum, Daphne Mezereum,
Clematis, Digitalis, Verbascum, Althaea.

Det var således inte ont om blommor i barockträdgården, men
de fick njutas koncentrerat och de tilläts aldrig att störa helhets¬
intrycket av hela anläggningen.
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Boulingrin.
' Idén till boulingrin kom ursprungligen från England och nam¬

net är en förvanskning av bowling-green. I England användes den
till bowling men i Frankrike hade den bara en dekorativ uppgift.
Den består av en nedsänkt gräsmatta med låga grässlänter ikring.
I Frankrike förekommer den mycket som dekoration i mitten av
boskéerna i stora anläggningar och så vitt jag vet har den inte
använts i svenska trädgårdar.

Boskéer.
Namnet kommer av det italienska bosquetto, som betyder liten

skog, på svenska kallar vi den nog helst dunge. En fransman har
mycket träffande kallat boskén en bukett grönska. Boskéerna är
placerade omkring parterren och skall bilda ram kring denna.
Deras höjd skall stå i proportion till parterrens yta och därför är
de planterade med småväxta träd eller träd med klippta kronor.
Träden kan placeras i rader eller i förband, varvid ingen häck
planteras kring boskén. Det vanligaste är dock att de placeras
oregelbundet och hela boskén omgives av en c:a ep meter hög
häck för att man skall kunna se in i den.

Små alléer leda in i ett rum, en öppen plats, som skall utformas
fantasirikt, gärna med vattenspel, skulpturer, friluftsteater eller
vad man hade råd och lust till (se bild 1). Ju fler sorters boskéer
en trädgård hade, ju mer berömd var den.

I svenska barockträdgårdar hade man inte råd till så många
boskéer och ej heller till så rik utsmyckning av dem som exempel¬
vis i Frankrike, men det förekom alltid några stycken intill par¬
terren. De vanligaste träden i boskén är klippt lind och fritt väx¬
ande hästkastanj, i Sverige även lönn. Under träden planteras
buskar såsom Buxus arborescens, Colutea arborescens, Corylus
Avellana, Crataegus, Philadelphus, rosenbuskar, Syringa vulgaris,
och marken besåddes med gräs. Avenbok är det vanligaste mate¬
rialet till häck kring boskén, även i Sverige. Bok, lind, alm och
liguster användes också rätt ofta, och på Drottningholm även ek
och al. Det verkar som om boskén i den svenska barockträdgår-
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den sällan är av den omfattning, att där ryms några träd utan den
består i regel bara av ett rum omgivet av höga häckar. Det kanske
bl. a. beror på, att vi här inte har det krav på skugga i trädgården,
som man alltid finner i Frankrike.

Häckar.
De förekomma fristående mellan olika avdelningar och kring

hela prydnadsträdgården och nyttoträdgården. Följande arter
voro de vanligaste:

Berberis (troligen vulgaris) användes mycket i Sverige.
Crataegus, mest som fri häck.
Cupressus, till klippt häck i England och Frankrike samt Italien.
Fagus silvalica.
Juniperus Sabina, ganska vanlig i Sverige.
Populus alba och nigra, till vindskydd i Sverige.
Phillyrea anguslifolia, vanlig till klippt häck i Frankrike.
Prunus Laurocerasus.
Quercus robur.
Rhamnus cathartica och frangula, använda i Sverige.
Robinia Pseudo-acacia, mycket använd under 1600-talet i Frankrike, men

ersattes senare med avenbok.
Salix viminalis och pentandra, till vindskydd i Sverige.
Taxus baccata.
Tilia vulgaris.
Ulmus campestris, vanlig häckväxt, U. montana sällan använd.
Ulex europaeus, både som fri och klippt häck i England.

Lövgångar.
De ingick i nästan alla medeltida trädgårdar och renässansan¬

läggningar. Idén tillämpades också av konservativa människor i
barockträdgården. Yäxtmaterialet till dessa var oftast avepbok,
lind, ek och lönn.

Alléerna.
De är inte bara kommunikationsleder utan också dekoration '

och ett medel att fördjupa perspektiven. Det finns två slags alléer:
den välvda och den öppna.

Den sistnämnda är i barockträdgården nästan alltid dubbel,
d. v. s. den består av fyra rader träd. Den mittre väggen skall då
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vara dubbelt så bred som en av de yttre vägarna. I övrigt skall
alléens proportioner bestämmas med hänsyn till dess höjd, bero¬
ende av växtmaterialet, och dess längd. Den mittre vägen besåd¬
des ofta med gräs för att underlätta •underhållet, man åkte och
promenerade i de yttre vägarna. I trädgården var lind nästan alle-
nahärskande när det gällde alléer, även i Sverige där det ändå blev
ganska dyrt med de importerade lindarna. På Venngarn använde
man av ekonomiska skäl lind bara i den inre delen av trädgården
och i periferin planterades askalléer. Ask var ett vanligt alléträd
i Sverige men däremot inte i det övriga västra Europa. Hästkastanj,
avenbok och alm var också alléträd, i mellersta Sverige förekom
mycket lönn. Till alléer i de yttre delarna av parken och i land¬
skapet vid vägar och kanaler användes i Frankrike Robinia Pseudo¬
acacia, Quercus Ilex, Castanea sativa, Cupressus, Populus nigra,
Populus alba, Populus tremula och Ulmus campestris. I Sverige
mycket al och Salix fragilis och Salix pentandra.

Parken.
Ursprungligen var den en plantering av skogsartad karaktär

och utpräglat nyttobetonad. I självhushållningens dagar fick man
ha blandskog, då virket skulle användas till så många olika ända¬
mål: bränsle, byggnadstimmer, till redskap och möbler. Denna
skog genomkorsades av raka uthuggningar där transportvägar och
ridvägar gick fram. I »La théorie et la pratique du jardinage» näm-
nes Forêt de S:t Germain, Senlis, Bois de Boulogne, Vincennes
kring Paris som dylika planteringar och en stor del av dessa parker
finns kvar än i dag. Där planterades ek, alm, äkta kastanj, bok,
lönn, ask, oxel och rönn. I de stora barockträdgårdarna blev par¬
ken mer och mer stiliserad och var till slut bara en del av pryd-
nadsträdgården, som skulle ha en bakgrund av fria lövmassor för
att kunna göra sig gällande. De raka uthuggningarna blev till
alléer, de öppna gläntorna blev arkitektoniskt behandlade, deko¬
rerades med skulpturer och bassänger (se bild 1). Parkens yta
krympte, man började plantera medelhöga trän och omgav de¬
larna med höga häckar, i regel lika höga som trädstammarna, var¬
vid den kom att likna boskéerna mer och mer.
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Fransmännen skiljde på 3 slags parkplanteringar: a) med höga
träd, b) med medelhöga träd, c) bois taillis, en sorts snårskog som
planterades mycket tätt, beskars hårt vart nionde år. Man tog då
en niondel av parken varje år, men lämnade alltid kvar några
vackra exemplar, som fick växa upp till höga träd. Av snårskogen
blev det småningom en vanlig skog.

LITTERATURFÖRTECKNING.

Alich, Johan: En kort underrättelse om det, som hwarje månad uti en
trädgård bör iakttagas (1773, Stockholm).

Arkitekturminnesföreningen: Svenska Trädgårdskonsten.
d’Argenville, Dazallier: La théorie et la pratique du jardinage (1715).
Bradley, Richard: New improvements of planting and gardening, both

philosophical and practical (1719, London).
le Berriays: Traité des jardins, III Jardin d’ornement (Paris 1789).
Broberg, Lars: Några korta anmärkningar och rön angående träplantering

(1775).
Fries, Th. M.: Caroli Linnaei Hortus Uplandicus (1899, Upsala).
Hallborg, Comminister: Beskrifning om allehanda träns plantering (1773).
Karling, Sten: Trädgårdskonstens historia i Sverige.
Lundberg, Peter: Then rätta swenska trägårdspraxis (1754).
Oeder, C. G.: Nomenclator Botanicus (1769).
Saussay: Traité des jardins (1732, nouvelle édition, Paris).
Swederus, M. B.: Svensk hortikultur i forna dagar (Svenska Trädgårdsför¬

eningens tidskrift 1880 och 1881).
Wollin, Nils G.: Drottningholms Lustträdgård.— , Ulriksdal (Lustgården 1925).— , Rosersberg (Lustgården 1929).

VÄXTFÖRTECKNING.

Träd och buskar.
Acer platanoides: till häckar, buskage, park och skog (d’Argenville) som

vindskydd på Näsby, kring damm på Venngarn, alléer på Värmlands-
Säby;
till vägplantering och vårdträn (Broberg) ;
till häckar, lövgångar och boskéer (Lundberg).

Acer Pseudo-platanus: till parkplantering i Frankrike (Saussay).
Aesculus Hippocastanum: till alléer (d’Argenville);

alléer på Grönsöö och Krageholm;
alléer och i boskéer (Saussay).

Alnus: användes till valtenledningsrör (d’Argenville);
till boské och häckar kring köksträdgård på Drottningholm;
alléer och häckar vid Sätra hälsobrunn (Broberg).

Berberis: till häckar på Drottningholm, odlades även för bärens skull
(Fries).
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Betula verrucosa: i franska parker sällsynt, men planterades för den tidiga
grönskans skull (d’Argenville, Saussay) ;
skogsplantering (Broberg).

Buxus: kantväxt i parterr (d’Argenville, Bradley, Fries) bl. a. på Venngarn,
Sandemar och Drottningholm, högre häckar på Vrams Gunnarstorp. Till
buskage under träd (d’Argenville).

Carpinus Betulus: till häckar, buskage och skogsplantering (d’Argenville);
häckar på Krageholm och Maltesholm, lövgångar på Vrams Gunnars¬
torp och Rosendal, boskéer på Drottningholm.

Castanea sativa: skogs- och parkpläntering, buskage, alléer i park i Frank¬
rike (d’Argenville).

Cercis Siliguastrum: buskage, mot södermur (d’Argenville, Bradley).
Clematis: mot mur eller träd (Bradley).
Colutea arborescens: buskage (d’Argenville).
Cornus mas: i park (d’Argenville, Saussay).
Corylus Avellana: vanlig i boskéer under träden (d’Argenville, Lundberg) ;

i park (Saussay) för nötodling (Broberg).
Crataegus: buskage, fria och klippta häckar (d’Argenville, Broberg, Saussay).
Cupressus: alléer och häckar i Frankrike (d’Argenville).
Daphne Mezereum: i parterr och buskage (Bradley).
Evonymus europaea: fritt växande (Fries).
Fagus silvatica: alléer, i skogs- och parkplantering, till häckar (d’Arg.);

alléer på Trolle-Ljungby, boskéer på Drottningholm;
till häckar och buskage (Broberg) ;
parkplantering (Saussay).

Fraxinus excelsior: skogsplantering (d’Argenville, Saussay, Broberg, Fries),
dubbel allé på Grönsöö, alléer på Trolle-Ljungby och Venngarn.

Genista tinctoria: i parterr (d’Argenville) fri plantering (Bradley).
Hedera Helix: på huvudbyggnaden på Maltesholm enl. Linné.
Hibiscus syriacus: i parterr (d’Argenville, Saussay).
Hippophae rhamnoides: odlades för bärens skull (Broberg);

som fri häck (Hallborg).
Ilex Aquifolium: ofta använd till häck och klippta figurer i England (Brad¬

ley).
Juniperus communis: i parterr, liksom v. suecica (Bradley);

i parterr på Drottningholm;
till häckar och pyramider (Broberg).

Juniperus Sabina: klippt häck (d’Argenville);
häck på Vrams Gunnarstorp.

Ugustrum vulgäre: klippta pyramider och figurer (d’Argenville);
i parterr på Drottningholm, pyramider på Sturefors;
häckar och lusthus på Vrams Gunnarstorp.
till häckar (Bradley och Fries).

Liriodendron Tulipifera: solitärträd (Bradley).
Lonicera Caprifolium: klippta figurer i parterr i Frankrike (Sassay).
Lonicera Periclymenum: hårt klippta i parterr samt mot murar (d’Argen¬

ville) :
spaljerad (Lundberg) ;
klippta i parterr (Saussay och Bradley).

Mespilus germanica: i park (Saussay).

90



Morus alba: mot murar (d’Argenville),
Philadelphie coronarius: klippta pyramider i parterr (Saussay, Fries d’Ar¬

genville, Bradley) fria buskage (Bradley, d’Argenville) ;
på terrass på östanå.

Phillyrea angustifolia: till häckar (d’Argenville, Bradley);
klippta figurer i parterr (Bradley).

Picea Abies: endast skogsplantering (d’Argenville) ;
till klippta pyramider (Lundberg, Fries) ;
häckar på Vrams Gunnarstorp, pyramider i parterr på Drottningholm,
Rosersberg och Sandemar.

Pinus silvestris: endast skogsplantering, ovanlig i Frankrike ännu år
1715 (d’ArgenviUe).

Populus alba och nigra: till alléer utmed landsvägar (d’Argenville);
till alléer och häckar, P. nigra även till buskage (Broberg).

Populus tremula: till alléer vid kanaler och sjöar (d’Argenville)»;
till alléer, häckar och buskage (Broberg).

Prunus avium: i parkplantering (d’Argenville).
Prunus cerasifera: i parkplantering (d’Argenville).
Prunus Laurocerasus: till häckar och fågelskyddsplantering (Bradley).
Pyracantha coccinea: klippta figurer i parterr (d’Argenville och Bradley) ;

till häck (Bradley),
Quercus Ilex: till alléer (d’Argenville).
Quercus robur: skogs- och parkplantering, fria buskage (d’Argenville) ;

parkplantering (Saussay och Fries) ;
boskéhäckar på Drottningholm;
till häckar och buskage (Broberg).

Rhamnus cathartica: träd, buskar och häckar (Broberg).
Robinia Pseudoacacia: användes under 1600-talet mycket till alléer och

häckar (d’Argenville).

Rosa centifolia till låga häckar, fria buskage, spaljerade mot murar
(d’Argenville) ;

i mitten av blomsterrabatterna kring engelsk parterr
(Saussay) ;

R. gallica fanns i rabatter med isop och meliss i kan¬
ten år 1766 på Sturefors. På terrass på Östanå.

Rosmarinus officinalis: klippt eller friväxande, ofta i lådor (d’Arg.).
Salix caprea och cinerea: fria häckar (Broberg).
Salix fragilis: till alléer, häckar och buskage (Broberg).
Salix pentandra: till alléer och häckar (Broberg).
Salix viminalis: planteras utefter vattendrag, klippes ofta (d’Argenville);

planteras som vindskydd (Broberg).
Sambucus nigra: i fria buskage (d’Argenville, Fries).
Sorbus aucuparia: i skogsplantering (d’Argenville) ;

i park (Fries, Saussay), odlas för bärens skull (Broberg).
Sorbus intermedia: skogsplantering (d’Argenville, Fries) ;

planteras lämpligen i steniga backar (Broberg).
Spiraea salicifolia: klippt i parterr på Drottningholm.

» cinnamomeu
» damascena
» gallica
» chinensis
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Syringa persica: klippta pyramider i parterr (d’Argenville, Saussay) ;
inte så vanlig som vulgaris i Sverige (Fries) ;
fria buskage (Bradley).

Syringa vulgaris: fria buskage (d’Argenville);
häckar på Vrams Grunnarstorp, i parterr på Drottningholm.

Taxus baccala: till häckar och klippta pyramider i parterrer (Broberg,
Fries, d’Argenville, Saussay, Bradley) ;
i parterrer på Sandemar, häckar på Vrams Gunnarstorp.

Tilia vulgaris: vanligaste allé- och boskéträd, till häckar (d’Argenville, Fries,
Broberg, Lundberg, Saussay), parkträd (Saussay), dubbel allé på
Grönsöö, alléer på Drottningholm, Näsby, Krageholm, Sandemar, Venn-
garn;
lövgång på Rosendal, häckar på Sturefors;

Ulmus campeslris: till alléer utmed landsvägar, i park, boskéer, buskage
d’Argenville, Saussay, Broberg) ;
alléer på Trolle-Ljungby, boskéer på Drottningholm,
häckar på Krageholm och Sturefors.

Ulmus glabra: samma användning, men var inte vanlig på 1700-talet.
Ulex europaeus: till häckar och även klippta figurer (Bradley).
Viburnum Opiilus v. sterile: i buskage, ganska vanlig (d’Argenville, Fries).
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EN TALLSTUDIE

av Tore Arnborg

År 1890 beskrevs av professor Th.M. Fries för första gången en
märklig, mångstammig, bredkronig talltyp, för vilken föreslogs
namnet Pinus silvestris f. condensata ( Fries 1890). Senare har
denna tallform då och då omnämnts (t. ex. av Sylvén 1916 och Ser-
nander 1936) och 1946 blivit något utförligare beskriven under det
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föreslagna namnet och den från Uppland hämtade benämningen
kvasttall (Arnborg 19Í6). Samtidigt lämnades en del uppgifter
om tallformens utbredning och om några avkommeförsök. Med
särskild vikt lagd vid de resultat som dessa försök med frösådd
efter fri avblomning givit, skall jag i korthet redogöra för kvasttal¬
len och något om dennas ärftliga egenskaper samt för betingel¬
serna för denna och liknande konkurrenssvaga trädformers upp¬
trädande i naturen.

Pinus silvestris f. condensata är »en tallform, vars krona består
av ett stort antal, redan under de första åren anlagda, snett uppåt-
riktade delstammar, medan huvudstam från början saknas men
efter plantstadiet i regel börjar utbildas genom hopväxning av
delstammarna till en enda stam av på de äldre träden en eller
några få meters längd» (Arnborg 1946). Bilderna1— 4 visa typiska,
äldre kvasttallar, övriga bilder visa unga individ av olika
åldrar.

Kvasttallen är klart skild från pyramidtallen, Pinus silvestris
var. fastigiata, till vilken den någon gång förts (t. ex. av Beissner
1902). Mångstammigheten hos condensata-tallen är mera avvi¬
kande från huvudarten och mera specifik än den spetsiga gren¬
vinkeln hos den enstämmiga fastigiata (jfr Arnborg 1946). Även

från bordtallen, Pinus silvestris f. plicata, som säkerligen ofta är
en mer eller mindre modifikativ form, är den väl skild.

Kvasttallen finnes i kanske allt som allt några hundratal ex¬
emplar; efter mångårig inventering ha endast något över etthundra
registrerats. Den är vanligast i Uppland, där man t. ex. i uppsala-
trakten finner den här och var i skogsbackarnas bryn eller i de
glest trädbevuxna hagmarkerna. Sydligare än i Södermanland är
någon kvasttall ej påträffad, nordligast finnes en i Jämtland. I
Dalarna har, förutom en tidigare publicerad lokal från Mora soc¬
ken, fil. kand. Erik Runquist meddelat, att tre individ finnas i
Vika socken. Från Norge äro några få lokaler kända, medan
jag från Finland ej har någon säker uppgift, ehuru den, av med¬
delande från några finska skogsmän att döma, synes förekomma i
några enstaka exemplar i södra Finland. Från doktor Erkki
Kalela har jag erhållit en lokaluppgift jämte fotografi på en kvast-
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ßiid 2. Rasbo-tallen, moderträdet till plantorna i det beskrivna avkomme-
försöket, är en av landets största kvasttallar. Förf. foto 28.11.1945.

tall, som han påträffat i Karelen, nära staden Aunus (Olonets)
mellan Ladoga och Onega, varigenom den alltså för oss är känd
även från Ryssland. Denna karelska kvasttall är mycket lik den
uppländska och mera lik denna än vad den jämtländska och de
norska äro.

År 1942 kunde jag ur insamlad kott från ett antal kvasttallar i
Uppland erhålla frö för en sådd i plantskola. Det största fröpar-
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tiet lämnade en tall i Rasbo socken (bild 2), och i det följande
skall jag vid beskrivningen av planttyperjia hålla mig till en redo¬
görelse för avkomman efter denna tall.

Rasbo-tallen är 17 meter hög, dess av flera hopvuxna delstam¬
mar bestående stam är vid 1,3 meter över marken 1,2 meter i dia¬
meter och kronan är 15 meter bred. Invid denna tall stå ytterli¬
gare tre kvasttallar, alla mindre och yngre. I omgivande skog ha
inga liknande tallformer påträffats. Vårvintern 1942 lämnade den
då rikligt kottbärande tallen så mycket frö, att ett material av mer
än tvåtusen plantor erhölls för en bedömning av avkomman. Dessa
plantor har jag nu varit i tillfälle följa under sex vegetationspe¬
rioder.

Redan första året visade en del av plantorna tecken på anlag till
en onormal förgrening. Medan inemot halva antalet saknade sido¬
skott och var av normal typ, hade omkring en fjärdedel 2 à 3
barrbärande sidoskott och några 4 skott jämte toppskott. Andra
året började på enstaka plantor flerstammigheten anläggas, och
tredje året hade vissa individ 5— 10 i det närmaste likvärdiga
stammar. Efter fjärde året gjordes en klassificering efter storlek
och förgreningstyp på 638 plantor, omskolade 1943 och 1944,
alltså 1 + 1 + 2 år.

Följande grupper och procenttal erhöllos:

1) stora plantor med en huvudstam och få, korta grenar, 9 %,
2) stora plantor med en huvudstam och många, långa grenar,

27 %,
3) små plantor med en huvudstam och få grenar, 14 %,
4) små plantor med en huvudstam och många grenar, 38 %,
5) plantor med 2— 3 stammar, 5 %,
6) plantor med flera (4— 10) stammar, glesa, växtliga, 5 %,
7) plantor med många (mer än 10) stammar, täta, växtliga, 2 %,
8) plantor med många (mer än 10) stammar, täta, oväxtliga,

0,3 %.

Under de båda sista åren, alltså femte och sjätte åren, har typ¬
indelningen från 1945 hållit sig. I plantsängarna i Kratte Masugn,
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rød 3. Ted olika typer av kvasttall, t. v. en i Ströja i Börje socken, Upp¬
land, med få, till en huvudstam hopvuxna stammar (foto förf. 5.3.1946),
t. h. en i Vika socken, Dalarna, med ett 40-tal från stubbhöjd utgående del-
stammar (E. Runquist foto 24.2.1947).

där en del material alltjämt står kvar, märkes dock en mycket
kraftig skiktning; de extrema kvasttallarna ha kommit långt efter
sina kvalitativt bättre grannar. De friplanterade plantorna ha
utvecklat sig allsidigt till små dekorativa buskar av det utseende
som bild 6 visar.

I den praktiska plantskoleskötseln diskuteras ofta frågan: med
vilken säkerhet kan man sortera plantmaterialet före utplantering-
en. En sådan sortering kan göras såväl efter kvalitet som efter
storlek, och då man kasserar de månggreniga, mest busklika plan¬
torna och de minsta och svagaste, så gör man det i den tron, att
man därigenom skall få bättre skog av det utplanterade materialet,
än om man toge med även dessa minusvarianter ifråga om kva¬
litet och kvantitet. Det relaterade försöket med kvasttall har vi¬
sat, att man, då man har en avkomma efter en extremt dålig tall¬
typ, med säkerhet redan första eller andra året kan urskilja
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B//d 4. I övergång mellan stam och krona ser man, hur kronan består av
många delstammar, som nedtill vuxit ihop. T. v. från Ålbo i Ålands socken
i Uppland en tall som är 10 m hög med förgreningen börjande vid 2— 3 m
över marken (foto förf. 1945). T. h. från Aunus i Karelen en 7 m hög
tall, på vilken huvudstammen delar sig 1,6 m över marken (E. Kalela foto
1943).

sådana plantor, som skola ge upphov till träd av moderträdets
dåliga typ.

Beträffande anlagen för kvasttalltyp, d. v. s. mångstammighet
hos tallen och hur dessa anlag gå i arv, kunna de gjorda försöken
endast ge en antydan. Då en av föräldrarna, nämligen fadern, är
okänd, kan ingenting sägas om vilka anlag som kommit från detta
håll. I avkomman efter Rasbo-tallen ingå sannolikt korsningar,
där båda föräldrarna varit kvasttallar, d. v. s. pollen skulle då ha
kommit från en av de tre granntallarna av samma typ. Givetvis
kan självbefruktning ha ägt rum, och ett antagande, att så skulle
kunnat ske, ligger nära till hands i ett par andra fall, då moder¬
trädet ej haft någon pollenlämnande kvasttall inom räckhåll, men
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Bild 5. En serie plantor av olika årgångar — resp. ett, två, tre och fyra år
gamla — alla härstammande från Rasbotallen (Bild 2) och alla med tydliga
anlag för att bli mer el. mindre lika modern. S. Eriksson foto.
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Bild 6. En liten dekorativ kvasttall i förf:s trädgård i Uppsala. Den här sex
somrar gamla plantan består av ett 30-tal stammar — eller grenar — och
är 28 cm hög och 30 cm bred. Förf. foto okt. 19U7.

enstaka plantor blivit extremt månggreniga. Det recessiva anlag,
som det här är fråga om, kan givetvis även finnas hos enstaka
individ av normal typ i den omgivande skogen. Riktigheten av
gjorda antaganden rörande sättet eller sätten för denna rasegen¬
skaps nedärvning kan prövas endast medelst kontrollerade kors¬
ningar mellan kvasttall X kvasttall och kvasttall X normaltall.
Sådana korsningar skola inom kort göras på ympar av kvasttall,
av vilka de äldsta nu äro två år gamla och om något år beräknas
kunna blomma och börja sätta kott. På dessa ympar har man
även möjligheter närmare studera talltypen, t. ex. samma individ
under olika betingelser och att jämföra kloner av olika kvasttallar
i samma miljö (jfr Syrach Larsen 1947).

En planta av kvasttalltyp har små möjligheter att klara sig i
naturen. Står den omgiven av normala plantor, komma dessa
mycket snart att växa ifrån, så att den redan som ung blir utkon¬
kurrerad. Ett tydligt exempel härpå visar bild 7; där den sexåriga
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B/Zd 7. I en plantsäng på Kratte Masugn i Torsåker stå sexåriga avkommor
av Rasbo-tallen — olika typer från den normala, snabbväxande till den
efterblivna mångstammiga kvasttallen, som i fri konkurrens snart blir
undertryckt och dödad. Förf. foto juli 19b7.

kvasttallen håller på att helt överväxas av sina jämnåriga halv¬
syskon. Den fula tallen får på så sätt vackra barn. Endast om
kvasttallplantan kommit upp fritt, har den möjligheter att utveckla
sig och växa ut till träd. Ej underligt då att kvasttallarna alltid
växa endast i skogsbrynen eller i de glesa hagmarkerna. Särskilt
Uppland med ett otal små bergbackar och i åkerfälten utskjutande
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skogsuddar erbjuder många möjligheter för denna konkurrens¬
svaga tall liksom för andra trädtyper, som ha svårt att hävda sig,
t. ex. mattgranar och klotgranar eller dep märkliga acrocona-
granen, som påträffas flerstädes i detta landskap och t. ex. i Öster¬
götland ( Joneborg 1945). Det blir, som Sernander (1936) fram¬
hållit, i epilitoralens skogsbryn och i inlandets motsvarande epila-
kustrin liksom, för speciellt granens del, i övergången mellan gran¬
skog och hällmarksskog som dessa genom mutationer eller av
annan orsak avvikande svaga former ha största utsikterna att
klara sig. I den tusenåriga kulturbygden ha dessa barrträdsfor¬
mer, alltsedan de första öama höjde sig ur havet, alltså haft större
möjligheter att leva kvar än i övriga landets i regel mera kom¬
pakta skogsområden. Kanske människorna dessutom skyddat trä¬
den, indirekt av den orsaken att dessa mönstra varit de minst
begärliga — det bästa har väl alltid intill sen tid tagits först —
men kanske också av annan anledning. Så har åtminstone kvast¬
tallen säkerligen många gånger lämnats kvar därför att denna
underliga tall tilldelats en undergörande förmåga. Upplandskonst¬
nären och diktaren Olof Thunman, sitt landskaps skildrare i tusch
och dikt som ingen annan, har på den teckning från 1928 (origi¬
nalet tillh. Växtbiologiska institutionen, Uppsala), som inleder
uppsatsen, skrivit om denna 17 meter höga kvasttall på Ignesta
gård i Bladåker i Uppland, att dep kallas Nåltallen och att man
brukade sätta bort tandvärk med synålar i den. Han tillägger, att
ingen har velat fälla den. Om en annan trolltall, i Bälinge, norr
om Uppsala, berättade en man för något år sedan, att map genom
den på samma sätt kunde bli kvitt tandvärken, och att det för
varje botad tand växte ut en ny gren på tallen.

Ett försök till svar på frågan hur denna tallform uppstått är
och torde väl ock förbli endast ett antagande. Är den en typ som
uppkommit i gammal . kulturbygd, där genom kvalitetsurvalet
sedan urminnes tider tallskogen degenererats och dess arvsmassa
utarmats ( Lindquist 1942), är den en mutation, som uppkommit
på så skilda håll som i Uppland, i Karelen och i Jämtland, eller är
den på dessa platser dep sista spillran efter en tidigare kanske all¬
män tallform, som nära nog helt gått förlorad — drunknat i skogs-
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havet? Till vår tid har den räddats av en intill nuet kvarlevande
tro på dryaden eller av kuriositetsintresse, som kommit ägaren
att spara det direkt skogligt värdelösa men ofta nog så dekorativa
trädet.

För rasforskaren är dock en sädan tallform mycket mer än en
kuriositet. En studie av hur dessa extrema anlag ärvas kunna ge
värdefulla upplysningar om de ärftlighetslagar, som den vanliga
tallen följer. De sorteringsförsök, som gjorts med kvasttallplan¬
tor, visa på möjligheten att med framgång välja efter kvalitet, och
detta torde även gå, då skillnaderna äro mindre, såsom i det stan¬
dardmaterial, som skogsbruket har till sitt förfogande för plante¬
ringar. En del äldre försök, som tyda härpå, finnas, och inom
Föreningen för växtförädling av skogsträd och i Sällskapets för
praktisk skogsförädling regi, ha under de senaste åren ett stort
antal nya försök påbörjats. En snar framtid torde kunna ge
säkra svar på frågan om en kvalitetssortering i praktiken kan
göras på ett tidigt stadium. Kvasttallen har kanske då givit oss
en god hjälp i arbetet att klarlägga denna viktiga fråga.

Uppsala i mars 1948.
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STUDY OF A PINE.

The author is engaged in a study of a type of common (Scotch)
pine with several trunks, paying particular attention to its species,
its occurrence and its hereditary characteristics.

The pine is called Pinus silvestris f. condensata, a name suggested
by Th. M. Fries in 1890. In Swedish it is known as a »kvasttall», in
English as a »broom-pine», and it is described as »a type of pine, the
crown of which consists, already in early years, of a large number of
component trunks or stems running upwards at an oblique angle. At
the beginning, there is no main trunk, although after the seedling
stage a main trunk is usually formed by the component trunks grow¬
ing together.» It is distinctly different to other varieties and types of
pine, such as fastigiata and plicata, with which it has sometimes been
confused.

In Sweden this particular pine is found mostly in Uppland and
neighbouring provinces, and in Jämtland. It is known to occur in a
few places in Norway and one occurrence has been reported from
Russia. The author has no information regarding occurrences else¬
where. Despite many years of research, only about a hundred indi¬
vidual occurrences are known to the author. The pine grows at the
egde of the forest and in other places where it has a chance of grow¬
ing by itself. When planted among other seedlings it is soon choked
out, for it grows very slowly. Many of these lovely »broompines»
have been saved through human expediency, for the tree is believed
to be a »magic tree», capable of curing disease. Fig. 1. shows a pine
of this type.

The test of progeny after free pollination — in the described case
neighbouring »broom-pines» could have been among the fathers— shows a division into different types; fast-growing, normal
plants with short branches, bushy plants with long branches, and
occasional slow-growing plants of the condensata type with many
branches. Fig. 4. shows condensata seedlings, 1, 2, 3, and 4 years old,
the progeny of the pine shown in fig. 2. Already during the first year
these seedlings show an abnormal budding. Controlled crossings will
be made on already existing grafts of the condensata pine. By this
means it is hoped to obtain evidence supporting the assumption that
plants can be sorted out in the nursery according to their qualities,
thus providing a more valuable material for forestry. In research of
this kind, which is very important for forestry, experiments with
extreme types of progeny can be of great value.
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SYRINGA TIGERSTEDTII — EN NY
VÄSTKINESISK SYRENART

av Harry Smith

Den sista bearbetning av vilda och odlade syrener som före¬
ligger publicerades 1929: The Lilac, a monograph by [SUSAN
DELANO MCKELVY]. I detta utmärkta och innehållsrika arbete er¬
kännas endast 28 arter. Många fler ha beskrivits, men ha här
eller tidigare reducerats till varieteter eller synonyma begrepp.
Släktet delas i två undersläkten: Eusyringa, d. v. s. våra vanliga
syrener, med 25 arter samt Ligustrina, de vita småblommiga, ofta
trädartade Ligustersyrenerna, med 3.

Undersläktet Eusgringa låter sig naturligt uppdelas i 2 serier:
Villosae med 9, Vulgäres med 16 arter. De båda grupperna äro
väl skilda genom olikheter i skottbyggnaden. Hos Villosae ut¬
vecklas nästa års skott från den terminala (mittställda) knoppen
medan de laterala äro undertryckta eller saknas. Hos Vulgäres
är det tvärtom: nästa års skott utbildas från de båda kraftiga
laterala knopparna, under det att den terminala saknas eller är
mycket svag.

Av släktets 28 arter äro icke mindre äji 24 hemmahörande i
Kina och Korea. Av de återstående härstamma två (S. vulgaris,
S. Josikaea) från sydöstra Europa och två (5. Emodi, S. afghanica)
från Himalaya. Den persiska syrenen ansågs länge ha sitt hem¬
land så som namnet anger, om också ingen spontan förekomst där
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Leaves of i. S. yunnanensis, 2. S. Tigerstedtii, lower surface, nat. size.

var känd. Först nyligen har det visats, att vad som kallats S. per-
sica delvis är en (troligen i Europa uppkommen) hybrid, delvis
en verklig art, vilken anträffats vildväxande i västra Kansu. Till
Persien torde denna ha införts som prydnadsväxt redan på den
berömda »sidenvägens» tid och därifrån förts vidare till Europa.

Syrenerna ha alltid av kineserna varit högt skattade som pryd-
nadsbiiskar och åtskilliga arter äro där sedan gammalt allmänt
odlade. En av dessa, S. Meyeri, är för övrigt icke ännu funnen
vildväxande. Släktet är utbrett över norra, centrala och västra

•Kinas bergstrakter. I låglandet saknas de alldeles. Egendomligt
nog tycks inte en enda art förekomma i massbestånd. De äro
alltid mer eller mindre sparsamt insprängda i annan vegetation,
och trivas bäst i skogskanter och öppna dalsidor från ca 1.000 till
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1. Syringa Tigerstedtii; 2. S. yunnanensis: median and lateral vieu of
capsules; 3. S. Sweginzowii (H. Sm. nr 2642. Szechuan, Sungpan 1922) and
4. S. Tigerstedtii; buds of flowers about to open. — 2,s x.

upp mot 3.500 m over havet. Från Korea känner man 3 arter, från
norra Kina 6 och från det fuktigare och i allmänhet rikare västra
Kina icke mindre än 14, till vilka kommer ytterligare en, som här
nedan beskrives.

Under min resa 1934 till Sikang, gränstrakterna mellan egent¬
liga Kina och Tibet, träffade jag på en syren, som icke låtit sig
identifieras med någon tidigare känd art. Växten var, när jag
fann den, i full fruktmognad och frön grodde villigt både här i
Uppsala och på andra platser. Den har visat sig vara fullt härdig
och uthärdade vargavintrarna i början på 40-talet utan att taga
nämnvärd skada. Då arten — åtminstone enligt min mening —
är en av de elegantaste av alla syrener och troligen kommer att
få en ganska snabb spridning som solitärbuske i våra trädgårdar,
har jag velat beskriva den redan nu.

S. Tigerstedtii nov. sp.1) — Subgenus Eusyringa, Series Villosae.

Frutex 1,5—2 m altus, S. yunnanensi Franch. affinis et subsimilis,
sed differt: foliis vulgo brevius petiolatis, petiolo 10— 12 mm longo,

1) In honorem C. G. Tigerstedt, viri de cultura arborum in Finlandia
meritissimi, qui iter meum sinense anno 1934 subsidio liberaliter levavit.
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lamina basi rotundata vel latissime cuneata (nec distincte cuneata),
ovata (nec late elliptica) in apicem plerumque elongatum sat abrupte
contracta, supra saturate viridi, glabra, subtus ± albescente, glabra
vel interdum prope basin nervorum pileata, ca 7 cm longa et 4 cm
lata, nervis lateralibus principalibus 4— 6-paribus (nec 5— 8), supra
glabris, infra basin versus pilis erecto-patentibus dense vestitis (nec
glabris) ceterum glabrescentibus — glabris; inflorescentia erecta,
gracili, 15—20 cm longa et 10 cm lata, rachide et pedicellis (1— 3 mm
longis) glabris (nec puberulis) vel rarissime pilis perpaucis singulis
instructis; calyce 2 mm longo, dentato vel subtruncato, glabro (nec
puberulo), corolla albo-lilacina ca 12 mm longa, tubo 8 mm longo
apicem versus modice ampliato, lobis ovato-lanceolatis, subacutis,
subpatentibus, antheris luteis faucem corollae vix vel non attingen-
tibus (nec subaequantibus) ; fructu laevi, subrecto, ± anguste
elliptico-cylindraceo, longiuscule acuminato (nec abrupte et breviter
acutato), 16— 18 (nec 14— 16) mm longo.

China, Sikang, Maoniu, frutex 2-metralis in colle aprico ca 3 000
m, 1 Oct. 1934 (H. Smith no 12 649, herb. Upsala; e seminibus ejus-
dem speciminis in Upsala culta, florens).

Etiam S. Sweginzowii Koehne et Lingelsh. affinis, a qua i. a. dis-
tinguitur: alabastris apice late rotundatis (nec subacutis), floribus
multo minoribus et antheris altius insertis.

Den nya arten står otvivelaktigt mycket nära S. yunnanensis,1)
men olikheterna äro avsevärda. Rent habituellt avviker den däri¬
genom, att de större men dock luftigare och mera gracilt byggda,
ljust rosafärgade blomklasarna äro vida mer framträdande. Den
torde också vara av något lägre växt, åtminstone har vårt största
exemplar här i Uppsala, 12 år gammalt, ej ännu fullt nått upp till
2 meters höjd. Blommorna ha en stark men angenäm kryddoft
något påminnande om nejlikor.

De speciella karaktärer, som skilja de båda arterna åt, äro lätta
att se. Hos S. yunnanensis är bladformen i regel brett elliptisk
med avsmalnande bas och ej eller ytterst obetydligt utdragen
spets. Den största bredden ligger vid mitten av bladen, som äro
fullständigt kala och starkt glaucescenta på undersidan. Hos S.

U Denna art har under 1930-talet från skilda håll utlämnats under namn av
S. pinetorum W. W. Sm., en växt som ej torde finnas i kultur och hör till
serien Vulgares.
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Tigerstedtii äro bladen äggformiga med i regel rundad bas, spet¬
sen är tvärt avsatt och mer eller mindre långt utdragen. Den
största bredden ligger alltid .nedom mitten. På översidan äro bla¬
den kala, på undersidan, som ej är så starkt glaucescept utan mera
grönaktigt vit, är nedre delen av nerverna tätt klädd av korta
mer eller mindre vinkelrätt utstående hår, som ibland kunna
sprida sig några millimeter ut på bladskivan. Blomställnings¬
grenar och blomskaft äro hos S. y. tätt finhåriga, hos S. T. kala,
möjligen kan någon gång något enstaka hår finnas. Yad slutligen
fruktkapslarna beträffar äro de hos S. y. obetydligt kortare och
ha upptill en kort och alldeles tvärt avsatt spets. Hos S. T. äro
de jämnt avsmalnande i en lång och skarp spets.

SUMMARY.

During my last journey to China, I found in Maoniu (north of Ta-
paoshan), prov. Sikang, a lilac, which I have not been able to identify
with any previously known specis. Fortunately, the specimen was in
fruiting stage, and the seeds germinated well in Bot. Gard. Uppsala,
and also in other places. The plant proved to be a both pretty and
interesting shrub, close to Syringa yunnanensis but differing in several
respects. On account of these differences I have described it above as
Syringa Tigerstedtii nov. sp. The distinguishing characteristics are:
leaves in S.yunnanensis broadelliptic with cuneate base,and short,acute
apex, perfectly glabrous in both sides, glaucous beneath; in S. Tiger¬
stedtii the leaves are ovate, with rotundate or subrotundate base, and
abruptly contracted, acuminate, more or less prolonged apex, glabrous
above, somewhat greenish-white beneath, basal parts of nerves be¬
neath densely pilose by short, at right angle standing hairs. Inflbre-
scense: in S. y. rhachis and pedicels pubescent, in S. T. glabrous.
Fruit: in S. y. capsule 14— 16 mm long, oblong, apex abruptly con¬
tracted in a short tip, in S. T. 16— 18 mm, narrowly elliptic, long-
acuminte.

There is also some resemblance to S. Sweginzowii, but this spe¬
cies is easily distinguished by its much larger flowers with long
narrow lobes, the flowerbuds are, when about to open, subacute,
in S. T. their apex is broadly rounded: in S. S. the anthers are in¬
serted a little above the middle, in S. T. just below the mouth of the
corolla-tube.
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Syringa Tigerstedtii has proved hardy in Uppsala, surviving with¬
out harm even the terribly severe winters 1939— 1942. Our best
specimen is now, after 12 years, a well grown shrub, upwards of
2 m in height, in springtime bearing an abundance of whitelila, frag¬
rant flowers, the fragrance somewhat remembering that of carna¬
tions but more spicy.

Uppsala, Inst, för Syst. Botanik. Febr. 1948.
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PARKENS HÖSTFÄRGER

FÖREDRAG VID FÖRENINGENS FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD
ÅRSMÖTE DEN 16 MARS 1946

av Tor Nitzelius

Var och en som något sysslat med grupperingar och färgkom¬
positioner av blommor i sin trädgård vet hur svårt det ibland
kan vara att bringa det hela till fullständig samklang såväl vad
formen som färgen beträffar. Man är tvungen att taga hänsyn till
en hel del viktiga saker såsom växternas blomningstid, deras in¬
bördes höjd- och storleksförhållanden och sist men inte minst
till de lagar, som bestämma färgharmonien.

Men när allt kommer omkring så är och förblir ändå en bloms¬
terrabatt endast en detalj i en trädgård, som kan lösas med litet
omdöme och smak, ungefär som när man ordnar en effektfull
bordsdekoration. Man har en god översikt över växtmaterialet och
kan disponera det ungefär som man vill. Framförallt har man i
viss utsträckning möjlighet att även mitt under vegetationstiden
utbyta och komplettera växterna i och för uppnående av bättre
form- och färgverkningar.

Betydligt större och mera komplicerade bli emellertid svårig¬
heterna när man arbetar med det växtmaterial, som bildar stom¬
men i parken eller landskapet, nämligen träden och buskarna.
Den skönhetsuppgift, som träden och buskarna ha att fylla, är
ju oändligt mycket rikare och monumentalare och säkerligen också
mera traditionsbunden. Med de större proportionerna växa här
också fordringarna på omdöme och stilkänsla.

När en park nyanläggs eller när den kompletteras med träd och
buskar, har man också att beakta viktiga frågor, som bestämma
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dess kommande form- och färgverkan, men skillnaden är nu den,
att man ej planerar för en sommar eller för en vegetationsperiod
utan för årtionden framåt. Den placering, som träden och busk¬
arna få, skola de behålla, och det resultat, som efter längre eller
kortare tid visar sig i parkens uppbyggnad och harmoni, kommer
att vittna om dispositionerna utförts med estetisk och framförallt
förutseende blick. Att följa och utveckla de anvisningar, som na¬
turen ger, är den primära förutsättningen, som för sin fullkomning
är beroende av inlevelseförmåga, fantasi och sist men inte minst,
omfattande kännedom om växtmaterialet.

Parkens framtida formverkan och dess arkitektoniska uppgift
är det moment, som man vid anläggandet främst har för ögonen.
Och det är helt visst en fråga, som fordrar all uppmärksamhet den
kan få. Den engelska parkstilen med sina mjuka naturscenerier,
sina omväxlande och vackra trädgrupperingar, som bilda en lyrisk
ram kring ängar och vattensamlingar, är förebildlig i det avseen¬
det. Men det, som framförallt gör en sådan kulturanpassad land¬
skapspark så tilldragande och stämningsfull under årstiderna, är
dess färger. Även här är naturen förebilden men dess verkan har
förstärkts och intensifierats med de medel, som trädgårdskonsten
genom tiderna lärt sig tillämpa.

Höstfärgerna, som bilda den kraftfulla finalen i en parks färg¬
symfoni, är kanske något av det skönaste som kulturen förmått
avlocka naturen.

För några år sedan vandrade jag genom den berömda parken i
Sanssouci vid Potsdam. Det var en stilla och klar höstdag med
solljus, som silade in mellan de gamla trädstammarna och gav
en stämningsfylld relief åt de överdådiga färger, som lyste från
trädkronorna och buskagen runt omkring mig. Där fanns nästan
hela färgskalan representerad från ljusgult hos naverlönnens
yppiga buskträd genom alla toner av guldgult och orange och ljus-
rött hos tulpanträdet, Liriodendron, hos inhemska och ameri¬
kanska askar, hästkastanjer och avenboksarter och från karmin¬
rött och scharlakan till mörkaste purpur hos det amerikanska
ambraträdet, Liquidambar, och en hel del såväl europeiska som
amerikanska och asiatiska lönnarter. Bokarnas lövverk hade
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redan börjat få skiftningar i gyllenläderbrunt, den färg som sedan
består under vintern på de kvarsittande bladen.

Jag gjorde då, helt spontant, den reflexionen, att skaparen, eller
rättare sagt skaparna av denna storartade park efter allt att döma
under dess anläggning och gradvisa fullkomning även medvetet
måste ha tagit höstfärgerna med i beräkningen. Först nu, i trä¬
dens fulla ålder och utveckling, kunde man se det fullödiga resul¬
tatet av deras förutseende arbete.

Man brukar, alltför gärna, lägga 1800-talets och sekelskiftets
parkanläggare till last, att de bländade alltför många arter av träd
och buskar om varandra och enbart eller till största delen läto de
dendrologiska synpunkterna dominera framför de estetiska. Detta
må kanske gälla för vårt land, där denna tids parkstil stundom
missuppfattades i genomförandet eller misslyckades på grund av
vårt nordliga lands för många införda trädarter alltför oblida
klimat. Men Sanssoucis’ park vederlägger i varje fall på ett glän¬
sande sätt en sådan generaliserande uppfattning. Den är till stor
del sammansatt av träd och buskar från olika delar av den norra
tempererade zonen, men arterna äro ej planterade urskillnings¬
löst om varandra och i enstaka exemplar utan bilda sammanhäng¬
ande och med hänsyn till varje arts särdrag naturenligt placerade
bestånd eller grupper.

I vårt land, framförallt söderut, finnas ännu parker, som ska¬
pats efter samma principer och även det på ett synnerligen lyck¬
ligt sätt. Jag tänker då närmast på den efter våra förhållanden
stora parken i Alnarp, där man visserligen vid plajiterandet till
stor del utgått från systematiska och dendrologiska synpunkter
men där även den estetiska känslan varit ett viktigt ledmotiv.
Vackra och naturligt representativa bestånd av ek-arter såsom
Quercus borealis maxima, palustris och Cerris för att inte tala om
en intressant och vacker grupp av hickoryträd och mycket mera
vittna om att även på dessa breddgrader artrika och därigenom
både i form- och färghänseeende omväxlande parker äro tänk¬
bara.

Hur ser det nu ut här i Mellansveriges parker, om man i ordet
park inlägger dess ursprungliga betydelse av kulturprodukt?
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Kunna de mellansvenska parkerna jämföras med dem söderut?
På den frågan kan man svara både ja och nej. Jag vill taga ett
par nära till hands liggande exempel från Stockholm. Om man
en höstdag står på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand vid Diplo¬
matstaden och ser över till den andra sidan, där gamla ekar,
almar, löpnar och bokar och kanske även enstaka rödekar eller
andra »utlänningar» kläda omgivningarna kring Skansenberget
med lummiga och färgrika lövmassor, måste man svara ja. Här
har, åtminstone till största delen, tidsepokens parkideal förståtts
och tillämpats riktigt. Om man bortser från vissa partier, där
man tydligen besvärats av en oförklarlig rädsla att skapa genom¬
blickar, och där även enstaka silvergranar och thujor störa sam¬
manhanget av lövträdsbestånden, rymmer även denna park före¬
bilder för vår tid.

Men Stockholm har också parker, som visa raka motsatsen.
Tegnérlunden i sin till för några år sedan existerande form och
delvis även Vasaparken utgöra ganska avskräckande exempel på
en misslyckad efterbildning av utländska parker. Träden äro här
i allmänhet planterade i enstaka exemplar, ungefär som i en
fruktträdgård, varigenom överhuvud taget ej någon samlande
verkan vare sig i form- eller färghänseende uppnåtts.

Många av våra moderna trädgårdsarkitekter och parkajiläggare
fjärma sig avsiktligt från den tidigare epokens parkstil och sträva
alltmer mot det ideal, som det svenska landskapet i sig förkropps¬
ligar. Man anser — och det ofta nog med full rätt — vårt inhemska
växtmaterial, våra egna vilda eller sedan lång tid tillbaka inför¬
livade träd och buskar vara tillfyllest vid nyskapandet eller kom¬
pletterandet av parker och trädgårdar. Men även i detta fall kan
en generalisering vara skadlig. Under våren och försommaren är
vårt landskap underbart vackert i sin lyriska skönhet med ljusa
björkar och blommande nypon- och hagtornsnår. Men det finns
också årstider, då tomrum uppstå och då man så väl behöver de
införda trädens och buskarnas kompletterande och skönhetsför-
stärkande inflytande i parkerna och trädgårdarpa.

Hit hör odiskutabelt hösten. Den skall vara ett färgflammande
avsked från vår korta sommar, och för dess fullkomning får man
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inte spara på materialet i något slags patriotisk puritanism. Med
smak och urskillning skall man istället förstärka och mångfaldiga
skönhetsverkan i parkerna. Växtmaterialet, som står till förfo¬
gande härför, är oändligt rikt och frukten av århundradens erfa¬
renheter i hortikulturens och naturligtvis även skönhetens tjänst.

När parkernas skönhet på så sätt kompletterats, intensifierats
och framförallt förlängts, då tror jag, att man kommit idealet
gapska nära.

Om man ur den rika mångfalden av höstfärgande träd och
buskar vill taga några exempel, så kommer helt naturligt vår in¬
hemska bok i första rummet. Dess bladskrud om hösten kan —
i de delar av vårt land, där detta träd verkligen växer normalt —
med sin gyllenläderfärg få bilda huvudparten i en parks skala av
höstfärger. Stundom vinner dock en parks skönhet på att bokar¬
nas litet tunga guldfärg på lämpliga ställen brytes och upplivas
av klarare och ljusare färger från andra trädslag. Vill man emel¬
lertid av någon orsak strikt hålla sig till bokar i en park utan
inblandning av andra trädslag men ändå ö,nskar någon variation
i färgskalan om hösten, kan man göra försöket med inplantering
av den nordamerikanska boken, Fagus ferruginea (F. grandi-
folia), vilken i sin höstfärgning är mera klarröd. Till härdigheten
är denna art t. o. m. tillförlitligare än vår inhemska bok ehuru
tyvärr ganska långsamväxande och knotig till växtsättet, åtmins-
tope i kultur. Dessa nackdelar kunna emellertid borteliinineras
genom forgrundsplacering framför vanliga bokar. Om man vi¬
dare anser sig kunna blanda in andra trädslag i ett bokbeståpd, är
det egentligen endast en smakfråga, vilka som skola anses lämp¬
liga. I en park med tillräckligt stora ytor och ljusutrymmen samt
med vederbörligt hänsynstagande till estetiska och kanske också
växtsociologiska sammanhang, äro björk och asp med sin ljusgula
höstfärgning goda komplement till boken. När det gäller lämplig
undervegetation i ljusare gläntor i bokterrängen, är benveden, Evo-
nymus europaea, utomordentlig. Men den måste planteras i till¬
räcklig mängd, ej i enstaka individ! Då först kommer dess bril¬
janta, karminröda bladfärgning till sin fulla rätt, under fruktrika
år ytterligare accentuerad av de hängande kapselfrukterna med
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frö,nas orangeröda arillus. Benveden är ytterst mångsidigt använd¬
bar även i annan omgivning och terräng, såväl som undervegeta¬
tion, liksom även som fristående buske och buskagebildare. För¬
utom vanlig benved låta sig ett flertal andra av släktets
arter anyändas för samma ändamål. De äro med säkerhet här¬
diga upp till Stockholms breddgrader och stå ej den vanliga ben¬
veden efter i lysande höstfärger. De följande två arteyna äro för¬
modligen ej ensamma de bästa, men då de äro ganska vanliga i
kultur, böra de dock nämnas: Evonymus sachalinensis (E. plani-
pes), som hos oss blir en omkring 3 m hög buske, har ungefär
decimeterlånga, karminrött höstfärgande blad samt på långa tråd¬
smala skaft hängande kapslar med orangeröda fröhyll. Den är
framförallt lämpad för större parker. Den kinesiska Evonymus
alata är lägre och ganska långsamväxande. Den kännes lätt igen
på sina med barklister eller -vingar försedda skott. Bladverket
färgar sig om hösten präktigt karminrosa, vilket även under kulna
oktoberdagar är synligt vitt omkring med en egendomlig lyskraft.
På grund av siri relativa litenhet användes denna buske kanske
bäst på slänter och bergsterräng eller som förgrund till andra,
mörkare buskage. Också dep bör, för att kunna ge tillräcklig
effekt, planteras i flertal.

. De nordamerikanska lövträden överträffas kanske endast av
de japanska i höstfärgernas briljans. Framförallt den röda färg¬
skalan är företrädd hos de talrika amerikanska ekarterna av vilka
ett flertal stamma från sump- eller översvämningsområden. Huru
bete sig egentligen de få av dem, som låta sig odlas i vårt land?
De tre eller fyra rödeksarter, vilka hos oss äro härdiga nog, d. v. s.
visa en mer eller mindre normal växtlighet i södra och mellersta
Sverige, reagera ganska olika — möjligen beroende på jordmån,
men kanske också på de dock avvikande klimatiska faktorerna —
höstfärgerna ha en varierande styrka och klarhet under olika år.
Den allmännast odlade av dem, även i de mellersta delarna av
landet, nämligen Quercus borealis var. maxima (Q. rubra) är opå¬
litligast i det hänseendet. Ofta går dess bladfärgning i en dyster
brunröd färgton, som på intet sätt motsvarar den djupröda färg,
som arten kan uppvisa, exempelvis i hemlandet. Erfarenheten
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har visat, att en torr eftersommar och höst har i färghänseende
mycket positiv inverkan på de flesta lignoser. Även under nor¬
mala år kan man iakttaga, hurusom exempelvis den vanliga lönnen
på torrläntare ställen i terrängen uppvisar en betydligt mera klar¬
gul eller klarröd höstfärgning än på andra platser. Egendomligt
nog synes ej detta beträffa rödeken, som kanske istället är
beroende av en viss markfuktighet för att kunna visa en normal
höstfärgning. Möjligen kan också jordmånen i sig spela en viss
roll. I Nordtyskland, där sandjorden dominerar, felslå, röd¬
ekarna sällan eller aldrig i färgstyrkan och -klarheten, det var
åtminstone min uppfattning. Ungefär analogt med den vanliga
rödeken tycks hos oss också förhållandet vara med den sällsyn¬
tare Quercus velutina (Q. tinctoria). De bägge arterna Quercus
palustris och Q. coccinea, vilka, särskilt söderut, äro ganska van¬
liga som parkträd men även i stockholmstrakten visa en rätt god
utveckling, äro mera bestående år från år i sin höstfärgning,
som varierar från orange till rent scharlakan. Av dessa två upp¬
träder Q. coccinea i hemlandet företrädesvis på sandjord, som vin¬
tertid är mycket fuktig. Q. palustris, återigen, som i allmänhet
anses vara en utpräglad »sumpek», förekommer enligt C. A.
Schenk (Fremdländische Wald- u. Parkbäume, B. 3 1939) ej i
utpräglade sumpområden utan snarare i sänkor invid floder och
sjöar, vilka endast om hösten och vintern äro översvämmade.
Det är sålunda mycket svårt att avgöra om markfuktigheten över¬
huvud har något inflytande på höstfärgningen i detta speciella
fall. Förmodligen är denna beroende av flera samverkande om¬
ständigheter.

Ett lignossläkte, som nästan genomgående uppvisar starka och
lysande höstfärger, är Acer. Vår inhemska lönn, Acer platanoides,
med sina starkare vår- och höstfärgande former Schwedleri och
Reitenbachii är, med hänsyn till vad som redan sagts om mark¬
torrhetens inverkan, ett mycket gott exempel härpå. Av de ut¬
ländska lönnarna förekomma de bägge arterna Acer tataricum
och Acer Ginnqla nog genomsnittligt oftast i odling antingen i
buskform eller, mera sällan, som mindre stamträd. Redan i slutet
av augusti mogna hos dessa vingfrukterna och antaga en vackert

117



röd färgton. Någon månad senare övergår lövverket hos A. tata-
ricum i gult medan A. Ginnala färgar sig klarröd. Vår inhemska
naverlönn, Acer campestre, utgör med sin yviga lövmassa — som
mot vegetationstidens slut blir ljusgul — en utmärkt kontrast mot
de mörkare färgerna hos exempelvis boken och den vanliga eken.
Bland de amerikanska lönnarter, vilka hittills visat sig odlings¬
bara och härdiga i Sveriges södra och mellersta delar, blir den
stora silverlönnen, Acer dasycarpum, ljusgul, den äkta socker¬
lönnen, Acer saccharum, som odlas här och var i landet (Arbo¬
retum Drafle vid Härnösand är troligen den nordligaste odlings-
lokalen), blir orange eller scharlakansröd samt slutligen den endast
i Sydsverige odlade, men säkerligen även längre norrut härdiga
Acer pennsylvaniciim lysande gul om hösten. Till yttermera visso
har denna art vitstrimmiga skott och grenar, vilka särskilt om sen¬
hösten och vintern äro av en mycket iögonfallande och dekorativ
verkan. Acer spicatum, slutligen, som hör till samma grupp som
Acer tataricum och Ginnala, är liksom dessa en busklönn. Den
står dem ej heller efter i bladens starka orange- och scharlakans-
färger om hösten och torde med visshet också äga samma grad av
härdighet.

De japanska och överhuvud taget de asiatiska lönnarna äga
nästan undantagslöst en färgrikedom om hösten i blad och frukter
som är strålande. Främst hland dem kommer den välkända Acer
palmatum, som i trädgårdarna nästan är sinnebilden för den
japanska stilen och såsom sådan nästan oskiljbart sammankopp¬
lad med stenlyktor och miniatyrvattensamlingar. Den uppdelas
i en mängd såväl gröna som röda samt beträffande bladens form
avvikande varieteter, vilka dock tyvärr alla ha den egenskapen
gemensam, att de ej med säkerhet äro härdiga annat än i Sveriges
södra delar och även där uppnå en jämförelsevis ringa höjd. Som
purpurröda förgrundsbuskar eller solitärer såväl om sommaren
som om hösten äro de emellertid utomordentliga. — Den japanska
motsvarigheten till Acer pennsylvajiicum som har ett snarlikt
gren- och bladverk, men tyvärr ej är fullt så härdig, Acer rufi-
nerve, färgar sig karmosinröd om hösten. Ett par arter tillhö¬
rande gruppen Trifoliata, vilka trots sitt intressanta och vackra
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bladverk — bladen äro 3-fingrade — väl knappast finnas att
uppbringa i svenska men förmodligen i utländska plantskolor,
äro Acer nikoense och Acer mandshuricum. Bägge arterna äro i
Göteborgs botaniska trädgård små träd på ungefär 6 m. De äro
mycket användbara som förgrundssolitärer eller i större eller
mindre grupper. Mot hösten är Acer nikoense lysande röd medan
Acer mandshuricum får en rosaröd färgton över bladverket.

Frukterna hos buskarna och träden och den färgverkan de om
hösten åstadkomma, är ett särskilt kapitel, som om också endast
flyktigt, dock här måste beröras. Även här är massverkan av den
största betydelsen. Först i slutna buskage kommer exempelvis
Berberis Thunbergii till verkan, dels genom sitt karminröda blad¬
verk, dels också genom sina otaliga, korallröda bär, vilka hänga
likt pärlband på de bågböjda grenarna. Detsamma gäller flertalet
av släktets övriga kujturarter, vilka alla — i den mån de äro till-
låtna för odling i trädgårdarna1) skänka eminenta höstfärger i
blad och frukter.

Cotoneaster-arterna spela, särskilt om hösten, en stor dekorativ
roll såväl i den stora som i den mindre trädgården. Hos Coto-
neaster multiflora, som är en 2-metershög, elegant buske, och dess
varietet calocarpa, börjar fruktmognaden redan i slutet av augusti
och varar en bra tid efter bladfällningen. Mängden av karminröda
frukter kan här vara av en överväldigande verkan. En lägre men
i sin fruktmognad ungefär samtida art är den vildväxande Coto-
neaster integerrima. Med sina ljusröda, vanligen i riklig mängd
förekommande frukter ersätter den C. multiflora i magra berg-
fickor och på torra slänter. Det är också i detta slags terräng, som
de övriga välbekanta arterna falla i ögonen med sin fruktmognad,
som varar ända in i oktober— november och ännu längre; Cotone-
aster applanata (C. Dielsiana) med scharlakansröda, Cotoneaster
divaricata och Cotoneaster horizontalis med lysande korallröda
frukter. Cotoneaster divaricata är dessutom före bladfällningen,
som äger rum ganska sent i oktober— november, helt karminröd
i bladverket.

D Ett ganska stort antal arter äro nämligen mellanvärdar för sädesrosten.

Í19



För den större trädgården eller speciellt för parken äro hag-
tornsarterna av stor betydelse som färgkomponenter. I september
och oktober månader äro våra vilda Crataegus oxyacantha och
Cr. monogyna under vissa år översållade med scharlakansröda
frukter. Under oktober och november, ja långt in på vintern kvar-
sitta vidare frukterna hos de amerikanska och några asiatiska
hagtornsarter, av vilka endast ett fåtal äro allmänt kända hos oss.
Crataegus intricata (delvis synonym med Cr. coccinea L.) eller
»amerikansk hagtorn» användes ju mest som häckbuske och får
genom beskärningeji mera sällan tillfälle till blomning och frukt¬
sättning. Såsom utvuxen buske i normal höjd (omkring 3 m) med
orangeröda frukter, är den emellertid av stor skönhetsverkan.
Detsamma gäller de övriga amerikanska arterna, av vilka Cr. crus-
galli, med läderartade, glänsande blad och röda, vinterbeständiga
frukter samt de snarlika Cr. Lavallei och Cr. prunifolia ej äro
alltför sällsynta i Sverige. Mycket intressanta och användbara
för kontrastverkan äro slutligen de svartfruktiga Cr. chlorosarea .
och Cr. dsungarica, bägge härstammande från Östasien och ännu
så länge i vårt land tämligen okända utanför de botaniska träd¬
gårdarnas arboreta.

Man skulle i all oändlighet kunna framdraga var för sig till¬
räckligt talande exempel på såväl inhemska som utländska ligno-
ser, vilka i färg och odlingshänseende ej kunna eller böra und¬
varas i våra parker och trädgårdar. Det skulle emellertid föra
utanför ramen för detta inlägg i en principiell diskussion mellan
å den ena sidan den moderna trädgårdskonsten, som ofta med
ganska stor skepsis betraktar de gamla parkidealen med deras
mångfald av införda buskar och träd, och å den andra sidan den¬
drologien själv, vilken säkerligen ej önskar framstå enbart som
något för praktiken främmande liebhaberi, utan för sin fortlev¬
nad också är i behov av anknytning till vår tid. En sak torde dock
alla vara eniga om i detta sammanhang, nämligen att våra parker
och trädgårdar till varje pris måste göras levande och omväxlande
samt att .all standardisering och tråkig sparsamhet bör undvikas.
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ETT OCH ANNAT OM ALMAR
I UPPSALATRAKTEN

av Bertil Lundman

Sedan flera år tillbaka har undert. för olika synpunkter studerat
skogsalmen Ulmus glabra, var. scabra och var. montana, i Upp¬
salatrakten, vartill B. Lindqvists bekanta alm-avhandling1) och den
nu snart avslutade undersökningen av Uppsalatraktens kärlväxt-
flora främst gåvo eggelsen.

Under talrika utflykter har jag mer eller mindre noga undersökt
mellan 1.000— 2.000 träd, mest vilda, men även några hundra plan¬
terade. Framför allt ha bladform och växtsätt fångat mitt in¬
tresse. De mer vetenskapligt-botaniska rönen skola tryckas på
annat håll.

Som bekant indelar Lindqvist våra skogsalmar i tvenne raser:
slättalmen, Ulmus glabra scabra, och bergalmen, Ulmus glabra
montana. Bergalmen är mer smalbladig: hos medelstora blad är
bladbredden i regel föga mer än omkr. 2/5 av längden (mindre
blad äro dock relativt något bredare), slättalmens bladbredd är
däremot omkr. 3/5 eller mer av längden, och de mindre bladen
här ej eller föga bredare än de större. Till växtsättet äro bergalm-
arna, något som redan anmärkts av Lindqvist, mer gles- och slök-
grenade än de tät- och styvgrenade slättalmama, barken hos de
förra — såsom redan T. Lagerberg funnit tidigare — mer grå¬
brun, hos slättalmen mer brunsvart, och även lövverket, såvitt be-

i) Acta phytogeographica suecia IV.' Uppsala 1932
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kant ej förut uppgivet, något mindre bjärtgrönt (särskilt äro bla¬
den hos bergalmen något mer grågröna under).

Slättalmen är till sin utbredning mer sydlig och finnes i Sverige
i vilt tillstånd nästan till vildlindens nordgräns eller ung. till en
linje Sundsvall (Derviksberget enl. herbarieexemplar av S. G:son
Blomqvist 1933 å Växtbiologiska inst., Uppsala) Nedre Dalar,na—
Oslotrakten, ehuru .naturligtvis norr om ekgränsen ytterst spar¬
samt. — Bergalmen däremot träffas mest i en del sydberg i nedre
och mellersta Norrland upp till sydligaste Lappland. Spridda före¬
komster finnas i Bohusläns och Göteborgstraktens berg, söderut
åtminstone till Skepplanda, där Skårman i en bergdunge fann
ytterst typiska exemplar. (Sv. Bot. Tidskr. 1932).

Bland planterade träd träffas båda raserna nästan överallt i
södra och mellersta Sverige, genom import av plantor från Eng¬
land m. fl. länder, där skogsalmen förekommer. (De två raser¬
nas allmäneuropeiska utbredning är dock ännu delvis mycket
oklar). Genom almfrukternas och almpollenets stora spridnings¬
förmåga till naturliga almdungar äro i gamla kulturtrakter även
de vilda bestånden ofta mer eller mindre förorenade av bergalm,
så mångenstädes i Skåne o. s. v.

Uppsalatraktens större almbestånd vid Fredrikslund och Kru-
senberg i Alsike, Harparbol i Almunge och flerstädes i Funbo bestå
alla nästan endast av typiska skogsalmar. De få och i regel
helt obetydligt avvikande exemplaren torde åtminstone i regel
kunna avfärdas såsom obetydliga varianter — ingen vet ju hur
enhetlig en sådan ras någon gång varit.

Annorlunda gestaltar sig saken på ett par ställen närmare Upp¬
sala. Här ligga de gamla gårdarna, Vårdsätra, Kungshamn,
Kvarnbo o. s. v. i eller alldeles vid små naturliga lundar, men de
få almarna i dessa kunna mycket väl mer eller mindre vara kor¬
sade med planterade exemplar vid gårdarna, vilka senare ju
säkerligen som plantor kunna tagits långväga ifrån. Man finner
också här rätt tydliga inslag av bergalm.

De planterade träde,n i och vid staden äro som naturligt är av
mycket växlande typ, även om vi alldeles bortse ifrån i sen tid
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Bild 1. Alm av ekliknande typ vid Börjegatan i Uppsala.

planterade andra almarter. Starkt bredbladiga äro de gamla ex¬
emplaren på Vetenskapssocietetens gård, liksom det stora enhet¬
liga beståndet på Slottsbacken. Karolinaparkens yngre individ är
tydligen av samma proveniens som de sistnämnda, under det de
äldre där äro av något mer växlainde typ, liksom de i Kyrkogårds-
allén, Observatorieparken, Flüsterpromenaden m. m. Ännu fler
smalbladiga träd, ja stundom av nästan ren montanatyp, finnas i
Järnvägsparken. Till Stabby allé i Uppsala västra utkant har
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ßi/d 2. Aim av Kungshamnstyp (t. v. och av ektyp t. h.) i Observatorie-
parken i Uppsala.

använts övervägande intermediärt material, dock blandat med
en del av renare montanatyp och några enstaka av scabratyp. Den
äldsta almen av montana-typ, ehuru ej fullt typisk, är det stora
över hundraåriga trädet i Linnéanum. Ultunas vackra ulmetum
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Bild 3. Ung odlad aim av ektyp.

består av övervägande slättalmar. På den stora gårdsplanen dår
står dock en gammal präktig bergalm bredvid flera mycket typiska
exemplar av den andra rasen, samt ett par snarast intermediära.
Även vid Kungshamns gård ha vi ett par yngre typiska bergalmar
planterade. De stundom, även på normala grenar, påfallande stor-
bladiga träden i Kipplingebergs allé äro nästan alla av slättalms-
typ. I parken där ha vi dock ett par yngre exemplar av bergalm.

Här kan infogas att Uppsalatraktens grövsta almar alla äro
slättalmar: några vid Vårdsätra nå 5— 6 m i omkrets i brösthöjd,
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en vid Salsta är 5,6, en i allén vid Sätuna i Björklinge 5,3 m. Vid
Ytternäs i Uppsala-Näs ha vi en på 5,s m o. s. v., allt enl. egna mät¬
ningar 1945— 47.

Slättalmarna äro dock ej alla av samma växttyp, detta natur¬
ligtvis mest märkbart hos de till arvstypen säkert mer mångfor-
miga odlade exemplaren, som dessutom i motsats till de vilda äro
ofta planterade som solitärer och för övrigt på för trädens har¬
moniska utveckling gynnsamma platser. Den vanligaste typen
bland de planterade, liksom även bland de vilda, är vad jag skulle
vilja kalla den ekliknande, quercina, med grova, täta, snett utåt-
uppåt riktade grenar.

Prof. Rutger Sernander, som jämte allt annat levande även
intresserade sig för almar, kallade denna typ för horisontaltyp
eller Sävja-typ, efter gamla stora exemplar planterade vid Sävja
gård i Danmarks s:n. Prof. S. urskilde även en annan typ med
mer uppåtriktade grenar som han efter gamla praktfulla repre¬
sentanter vid Kungshamns gård i Alsike kallade Kungshamns-typ,
allt enl. dagboksanteckningar av prof. S., som förvaras å Växt-
biologiska inst. i Uppsala och benäget utlånats av prof. Du Rietz.

Såvitt jag vet finns denna typ endast odlad, dels vid Kungshamn,
dels på. några ställen i staden såsom.i Observatorieparken och på
Slottsbacken. Proveniensen är tyvärr okänd.

Ett träd av en tredje växtform, med starkt horisontellt utspär¬
rade grenar i etager, alltså nästan acasieliknande, står i Uppsala
vid Sysslomansgatan nära hörnet av Geijersgatan.

Tyvärr har jag ingenstädes kunnat erhålla några uppgifter om
almarnas historia i Uppsalatrakten. Tydligen voro dock slätt-
almar av ektyp de ursprungliga i de särskilt förr täta almdung-
arna på Ekolns stränder och i den småkuperade, på små sjöar
och jättelika stenblock rika terrängen i Almunge, vilken socken
väl rimligtvis har sitt namn efter de rika almförekomsterna. —
Bergalmar och Kungshamnstypen av slättalm äro väl däremot alla
införda i relativt sen tid.

I förbigående vill jag till slut nämna, att jag träffat tvenne egen¬
domliga former av slättalm nere vid Ekolns stränder. Långt ute
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Bild i. Ung odlad aim av Kungshamnstyp.

bland de stora dungarna av vanlig slättalm i Haknäs sjöhage1) står
ett till växt och bladens smalhet rätt typiskt bergalmträd, som

1) I Vassunda socken, Uppl.
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dock avviker från de vanliga bergalmarna genom synnerligen
fintandade och relativt kortspetsade blad. — Vid Morga ödegård,
under Fredrikslpnd, i Alsike socken, står ett stort, lummigt träd
med helt enkeltandade blad. Då det är ensamt i hela trakten men
liknande exemplar enligt herbarieexemplar äro tagna vid Rosers-
bergs slott, är det väl fråga om ett planterat exemplar. De påfal¬
lande storbladiga träden vid Kipplingeberg äro redan nämnda.
Påfallande småbladiga exémplar har jag ingenstädes sett i Upp¬
salatrakten.

Växtbiologiska Institutionen, Uppsala, hösten 1947.
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SOLSKENSDAGAR I VÄSTERLED

av Börje Lövkvist

Föreningens för Dendrologi och Parkvård sommarexkursion
1947 höll sig till den sydligare »Västern», till de delar av vårt land,
som har det mildaste klimatet och på sina ställen nära nog den
högsta nederbörden. Förutsättningarna för att få se en rik vild¬
flora och en yppig parkväxtlighet voro alltså stora. Hallands Vä-
derös omväxlande natur, Norrvikens och Skottorps parkanlägg¬
ningar samt Rössjöholms och Hjulebergs parker och skogar voro
denna gång målet. Exkursionsledningens mycket goda planlägg¬
ning gjorde, att praktiskt taget alla deltagare fingo sina intressen
tillgodosedda. Exkursionen började fredagen den 22 augusti och
varade i tre dagar. Antalet deltagare uppgick till mer än 80. Cent¬
rum var Båstad, där vi bodde på hotell Skånegården och dess
annexer. Måltiderna intogos i Badrestaurangen.

Fredagen kom med ett strålande väder. Sedan vi ätit en god
frukost, instuvade vi oss i buss och bilar för att bege oss till vårt
första mål, den skånska utposten i nordväst, Hallands Väderö.
Efter en avstickare till Båstads golfbana, anlände sällskapet till
det idylliska Torekov vid halv elva-tiden. Fordonen parkerades
nere vid hamnen, och på två båtar togo vi oss till »Paradiset».
överfarten dit var god, sjögången minimal och svinnet på frukos¬
ten ringa. På Fylgia, så hette det stolta fartyg, som förde de flesta
av oss över, spred sig snart ett rykte, att vår tilltänkte ciceron på
ön, lektor Hervid Vallin, av någon anledning ej kommit från Häl¬
singborg i tid. Vi skulle alltså inte få tillfälle att se och höra
Väderöns okrönte kung. Besvikelsen var stor! Men en stund efter
vår ankomst till ön anlände ännu en båt, och bland passagerarna
befann sig till vår lättnad lektor Vallin.
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Bild 1. Kungseken, Hallands Väderö. Hervid Vallin foto.

Sedan hela familjen Vallin hälsat oss välkomna, tog lektor
Vallin ledningen. Vi fingo först en redogörelse för öns historia
alltsedan 1200-talet, då Torekovs kyrka erhöll rätt att disponera
ön. Betesgången tycks därefter ha varit allmän och i hög grad
påverkat vegetationen. En inplantering av tall och gran ägde rum
på 1880-talet, men då dessa trädslag äro helt främmande för ön,
söker man nu bli av med dem genom successiv huggning. Lövträd
avverkas endast i undantagsfall. Alla åldriga träd äro skyddade.
Skogen skötes, sett ur naturskyddssynpunkt, på ett utmärkt sätt,
ansåg lektor Vallin. Numera är hela södra delep av ön betes-
fredad. På norra delen däremot, som har mera spridda skogs¬
partier, gå djuren fritt. Ur vegetationssynpunkt kan två områden
urskiljas, ett rikare östligt och ett fattigare västligt. Utslagsgi¬
vande för floran är berggrundens beskaffenhet. Den består av
järngnejs med insprängda diabasgångar. Ju rikligare med dia¬
bas, desto yppigare flora.
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Bzííí 2. Den bekanta, vindformade linden i Möreskog, Hallands Väderö.
Hervid Vallin foto.

Själva exkursionen började med en tur läugs stranden i NO
riktning. Som vårt första botaniska .objekt beskådade vi Galium
verum, gulmåran, som här, blandad med sin blekblommiga form,
växer i yppighet. Andra växter voro här

Aster tripolium, strandkil; Conium maculatum, odört; Crambe
maritima, strandkål; Elymus arenarius, strandråg; Plantago mari¬
tima, sutt; Rumex maritimus, strandskräppa; Solanum dulcamara,
besksöta.

Från stra,nden vandrade vi genom snår av enar och Rubus radula
fram till skogen, som inom denna del av ön består av inplanterad
tysktall av vedervärdigt utseende, ofta också svarttall, Pinus nigra,
och bergtall, Pinus Mugo, ek av olika ålder och storlek, rönn, lind,
bok m. m. Buskskiktet utgöres av Lonicera Periclymenum,vildkap¬
rifol, Evonymus europaea, benved, och fíosa-arter. I kanten mot
ensnåren växa Agrimonia Eupatora, småborre, Prunus spinosa,
slån, Rubus Lagerbergii och Solidago virgaurea, gullrisp. — Eken
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uppvisar en rik mångformighet. Detta tycks bero på att våra båda
ekarter här ha korsat sig med varandra. Av särskilt intresse är
ett ungt träd, som har flertalet blad nästan helbräddade. Denna
form står troligen närmast Quercus sessiliflora v. heterophylla,
mén är dock inte helt utan roftur-inblandning. — Ett annat träd¬
slag, som på Väderön uppvisar en stor variation i fråga om bladen
är linden, Tilia cordata. Även frukterna voro märkvärdiga, såtill¬
vida som både glatta och håriga funnos. Givetvis på skilda träd.

Från stranden gick färden till den s. k. Kungseken och till Hälle-
dammen. På vägen dit passerade vi några aplar, som bar osed¬
vanligt rikligt med frukt. Vi fingo också se en trädformig hassel
och i närheten av denna den vanliga hundäxingejis närmaste
släkting, Dactylis Aschersoniana. Längre fram kommo vi till ett
litet markområde, inhägnat av »stengären». Det är en gammal
fårfålla. Runt denna växa åtskilliga körsbärsträd. Det intressanta
med dessa är deras olika härdighet. Några ha klarat de syåra

vintrarna utan skador, medan andra äro svårt märkta. — Så
kommo vi då fram till Kungseken, som är ett av öns största träd.
Den besågs från alla sidor och beundrades. Enligt experterna är
den en ren Quercus sessiliflora.

Hälledammen visade sig vara nästan alldeles uttorkad, men
trots detta fanns här Lythrgm salicaria, fackelros, Lysimachia
vulgaris, videört, och den lilla vackra Hydrocotyle vulgaris, spik¬
blad. Härifrån begåvo vi oss åt sydväst in i alkärren. Även här
var fuktigheten ringa, men det hade också varit några extremt
torra månader. Vi fingo bl. a. se Dryopteris austriaca och den säll¬
synta Rubus scanicus, som verkligen gör skäl för sitt artnamn, då
den förutom på Väderön endast finnes på Kullaberg och Söder¬
åsen och även där mycket sparsamt. I sydkanten av kärret fäste
professor Sylvén uppmärksamheten på en grupp »gråbjörkar».
Denna form, här av glasbjörk, Betula pubescens, håller den mörka
barkfärgen mycket länge, skorpharken bildas sent, stammen är
trind och veden rätkluven. De två sistnämnda faktorerna äro av
stor betydelse ur praktisk synpunkt.

Från gråbjörkarna avtågade sällskapet till lektor Vallins stuga.
Här avåts den medhavda lunchen vid 14-tiden. Herrskapet Vallin
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ßi/d 3. Tre olika typer av vanlig en. Hallands Väderö. 22.8A7. T. Nitze-
lius foto.

bjöd därpå på kaffe och te, men dessförinnan hade många av ex-
kursionsdeltagarna passat på att taga ett uppfriskande dopp. Efter
ett fyrfaldigt leve för värdparet gåvo vi oss ut på nya strövtåg.

Ett stycke från stugan gjorde vi halt ute på en stenig slänt, be¬
vuxen med enar. Dessa visa här stor variation. Krypenar och
mattenar växa sida vid sida med vanliga upprättväxande. Detta
är åter ett tydligt bevis på den olika ärftliga konstitutionen bland
individerna. — Längre fram nådde vi ett fuktstråk med Bidens
cernua, nickskära, dock ej några blommande exemplar. Enligt
uppgift skulle även dess varietet radiata finnas här. Den intres¬
santaste växten var dock Senecio palustris (— Cineraria palustris),
kärrnockan, som här sällskapar med Ranunculus sceleratus, tig-
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garranunkeln. Längre åt nordväst kommo vi in i ett landskap av
spridda skogsdungar omväxlande med öppna områden. Även här
voro ek och lind de mest diskuterade objekten. Så små ollon, som
vi fingo se en ek bära, trodde väl de flesta av oss var en omöj¬
lighet. En flerstammig, nästan krypande lind förde tanken till
de danska »vrangeböge».

Klockan hade nu hunnit bli alldeles för mycket, och en snabb
reträtt var av nöden. Men hur bråttom det än var, måste dock
ännu en raritet beskådas, Datura stramonium. Åtskilliga stånd
stodo i frö, och den fyrkamrade, taggiga kapseln visade, att växten
med full rätt bär sitt svenska namn, spikklubba. I närheten av
denna växte Suaeda maritima, saltört, och Salsola kali, sodaört,
tillsammans med vanligare, tidigare av oss sedda havsstrands-
växter. — Yi sprungo nu till bryggan, avhurrade lektor Vallin,
och tackade igen för ett verkligt gott ciceronskap. Efter en stund
hade hela sällskapet kommit ombord, och båtarna lämnade
Väderön.

Åter i Torekov kunde vi snart vila ut i bilarna under återfärden
till Båstad, och efter en snabb omklädning var det tid för mid¬
dagen.

Lördagens förmiddag ägnades åt direktör Abelins stolta ska¬
pelse, Norrviken. Vi anlände dit kl. 10 och välkomnades på det
hjärtligaste, varefter fröken Abelin (direktör Abelin själv var
sjuk) gav oss en historik över sin faders verk. På Ellen Keys in¬
rådan och Ludvig Nobels inbjudan besökte direktör Abelin hösten
1905 Båstad. Han strövade runt i trakten och kom ep dag till en
gård, som lian ansåg idealisk för sitt syfte, nämligen att skapa ett
levande trädgårdsmuseum. Han lyckades inköpa den, och snart
nog hade han sin plan över områdets disponering klar. En central
byggnad med bostäder och kontor skulle avgränsa flera olika
trädgårdstyper, öster om byggnaden ligger en fransk slottsgård,
väster om den en renässansträdgård. På norra sidan finns en
japansk trädgård och strax invid dennas övre del en österländsk.

När vi skulle bese dessa storstilade anläggningar, var sällskapet
för stort, varför vi uppdelades i ett par grupper med var sin cice-
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Bild 4. Japanska trädgården i Norrviken. Norrvikens trädgårdar foto.

ron. Rundvandringen började i den japanska trädgården VNV om
byggnaden. Av vad som en gång varit ett gammalt grustag, hade
direktör Abelin här genom ytterligare schaktningar och påfyl¬
lande av ny ytjord, lyckats åstadkomma ett mycket idylliskt parti
med en bäck och några miniatyrbroar. Här finnas inga plana
ytor, inga gångar eller vägar, endast små trampstigar. Oräkneliga
örter, massor av träd och buskar visade sig trots torkan från sin
allra bästa sida. Av träd finnas här bl.a. hängbokar, japanska
blodlönnar, dvärglönnar, dvärgblodlönnar, kinesisk idegran, silver¬
pil, drakgran, flikbladig gråal, Liriodendron Tulipifera och Thuja
Standishi m. m., m. m. Vi sågo åtskilliga Chamaecyparis-arter, så-
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som Ch. obtusa, Ch. Lawsoniana, Ch. Lawsoniana var. Alumii, Ch.
pisifera i fiera former, därav vackrast en glauca-färgad squarrosa.
Av andra intressanta växter kan nämnas:

Helianthus decapetalus\ar.mul-
tiflorus (= Rudbeckia Soleil
d’Or.)

Hydrangea florida
Juniperus chinensis
Juniperus horizontalis
Lysimachia punctata
Peltiphyllum peltatum
Pyracantha Yunnanensis
Rodgersia tabularis
Typha angustifolia
Viburnum Carlesii

Actinidia kolomikta
Aralia elata (<= Dimorphanthus

mandschuricus)
Buddleia alternifolia
Cacalia tangutica (= Senecio

tanguticus)
Cercidiphyllum japonicum
Cornus florida
Filipendula camtschatica
Hamamelis japonica

Den »japanska turen» hade tagit alltför mycket av vår tid och
större skyndsamhet var av nöden, om inga förändringar i dags¬
programmet skulle behöva företagas. Från den japanska träd¬
gården vandrade vi därför raskt över till renässansträdgården,•

som med sina klippta buxbomshäckar gav oss en inblick i en helt
annan värld. — Det österländska partiet med sitt tempel och sten-
kasetter med blommor andades en stilla frid. Där sågo vi bl. a.
Sedum populif olium. Mot en mur i närheten av huvudbyggnaden
vävte Aristolochia sipho, och i en damm därinnanför syntes en
ståtlig Osmunda, dock ej vår egen O. regalis. Söder om huvud¬
byggnaden fanns en Aronia-art från Sascatchewan, vars artnamn
ej var känt. Vid den franska slottsträdgårdens södra sida höjde
sig Chamaecyparis Lawsoniana var. intertexta och Ch. pisifera f.
filifera och många andra arter t. ex. Pinus rigida, Thujopsis dola-
brata och Tsuga canadensis. På norra sidan syntes ett exemplar
av Salix alba var. tristis.

Fröken Abelin frågade, om hon till sist fick visa oss en vacker
utsikt. Åtskilliga tackade ja, och efter en för många mödosam
klättring uppför en massa trätrappor, kommo vi upp en bit på
Hallandsåsen. Här fanns en förtjusande stig, med en på flera
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ställen hänförande utsikt över Laholmsbukten och åsens nord¬
sluttning. Rent spontant växte här ett litet bestånd av »vrange-
böge» i en liten glänta i den mera normala bokskogen. — Åter nere
på den släta marken skildes vi från vår förtjusande ciceron. Men
först framförde vi vårt hjärtliga tack för den utomordentliga och
intressanta demonstrationen. — Så bar det tillbaka till Båstad och
den väntande lunchen.

Kl. 14.30 gåvo vi oss iväg igen. Målet var denna gång Rös-
sjöholm, vars slottspark och skogar skulle demonstreras av
godsets danskfödde jägmästare, Lundh. Vi började vår tur
i parken, där vi beundrade en Picea orientalis, som enligt
professor Sylvén torde vara Sveriges största, överraskande nog
var den fullkomligt fri från frostskador. Andra träd voro:
Pinus parviflora, rikligt kottbärande, Abies arizonica, en vacker
glauca-iorm, Abies nobilis, ett mäktigt exemplar, Picea pungens,
Chamaecyparis Lawsoniana, Tsuga Pattoniana, den vackert kan-
delaberformade Magnolia hypoleuca och Fraxinus pennsylvanica.
Denna art påträffas på sina håll här i landet under namn av Fr.
americana. Denna sistnämnda art är ett bra skogsträd, medan Fr.
pennsylvanica har ringa skogligt värde, men sätter frö så mycket
rikligare, varför sådant sänts hit i stället för det mera svåråtkom¬
liga och dyrare Fr. americana-fröet. — På en udde i den intillig¬
gande Rössjön besågos ruinerna av det gamla fästet Rössjöholm. I
växtvärlden däromkring lade vi märke till Linaria cymbalaria och
Anemone angulosa, båda förvildade och oskadade trots den svåra
torkan. Ett kraftigt stånd av Polygonum cuspidatum och en or-
näsbjörk syntes intill gången runt udden. Från parken kan också
antecknas en mycket hög lind, med en rak, vacker stam. Den
kvistfria stamlängden torde ha uppgått till 18— 20 m.

Återigen instuvades sällskapet i fordonen. Rössjöholms bestånd
av utländska och svenska skogsträd skulle beses. Vi stannade
först vid en sluttning med kurilerlärk, planterad 1942. Årsskotten
voro mycket långa trots den torra sommaren. En jämförelse
mellan gran och lärk ur tillväxtsynpunkt måste på detta stadium
utfalla till lärkens fördel. Gran av samma ålder hade knappast
blivit hälften så hög. Enligt den nyare botaniska systematiken
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Bi'fd 5. Larix leptolepis, elitstam nr 3 i bestånd vid Tallebacken, Rössjö-
holm, 27 år från frö. 13.6A7. Nils Sylvén foto.

skall denna lärkarts namn numera vara Larix Gmelini var. japo-
nica. — Ett par minuters bilväg från detta bestånd gjordes åter
halt, denna gång utgjorde Tsuga canadensis föremålet för vårt in¬
tresse. En äldre plantering av detta trädslag visades, och man fick
det intrycket, att i varje fall den proveniens, som planterats här,
var av ringa värde ur skoglig synpunkt. Norr om tsugan mötte oss
dagens vackraste syn! Ett 80-årigt granbestånd av tysk proveni¬
ens, en väldig pelarsal av imponerande mäktighet, ett paradbe¬
stånd av 33— 35 m höjd. Vi kände oss små, vi människor. Genom
Tsuÿa-planteringen återvände vi till vägen, gingo över denna och
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Bi7d 6. 80-årig *tysk» gran med god självföryngring. Rössjöholm. 13.6A7.
Nils Syluén foto.

kom genom en bokdunge fram till ett bestånd av Thuja plicata.
Vid besöket låg ett träd fällt och åldern på det var c:a 35 år. Ur
skoglig synpunkt var beståndet imponerande. På återvägen till
bilarna visade jägmästare Lundh oss på ett enstaka träd av Wey-
mouth-tall, Pinus strobus, som ensamt klarat sig undan artens
svampfiender. Jägmästare Lundh avtackades nu och avhurrades,
varefter bilkolonnen rullade åter mot Båstad. Framkomna dit
gick var och en till sitt för att sedan återförenas vid middagen.

Söndagen var sista exkursionsdagen och vi startade redan kl.
9.30. Två gods stodo på programmet, nämligen Skottorp och Hju- -
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Bild 7. Skottorp. 24.8.47. T. Nitzelius foto.

leberg. Klockan 10 anlände vi till Skottorp. Slottet, som är i två
våningar, lyste vackert vitt i det starka solskenet. En borggård
avgränsas här framåt av en bred vallgrav. Vid en bro över denna
växa på ömse sidor två hängaskar, Fraxinus excelsior var. pendula.
I vallgraven myllrar det av sjögull, Limnamthemum nymphaeoides.
Där denna art en gång kommit in, blir den oftast ett svårt ogräs.
Nära vallgraven på borggårdssidan finnas Cercidiphyllum japo-
nicum, Primus serotina och Rhus typhina. Till höger om slottet
från borggården räknat kommo vi in i parken. Denna är upp¬
byggd kring en centrallinje, som från terassen utanför slottet för¬
tonar långt i fjärran mot Hallandsåsen. Närmast slottet fimis en
stor gräsplan, som behärskas av tre väldiga träd. Det är en Acer
dasycarpum, som omedelbart utnämndes till Sveriges största, en
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Bild 8. Linmanthemum nymphacoides, Skollorp. 24.8.47. T. Lagerberg foto.

Tilia petiolaris, samt ett exemplar förmodligen av Picea jezoensis.
Det fanns dock de, som höllo före, att det är en Picea sitchensis.
Meningarna hos de sakkunniga gingo något i sär. — Ej få träd
finnas här. Vilka slottsparker kunna uppvisa en lista som denna?

Nordmanniana
sachalinensis
sibirica
Veitchii

Picea Engelmanni
pungens
jezoensis

Pinus strobus
Taxus baccata

Ginkgo biloba
Sciadopitys verticillata
Abies alba

»

arizonica
balsamea
concolor, ett mycket vac¬

kert exemplar
grandis
homolepis

»

»
»

»
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Bild 9. Acer dasycarpum, Skottorps park. 24.8.47. T. Nitzelius foto.

Thuja plicata
Thujopsis dolábrata
Tsuga diversifolia
Chamaecyparis Lawsoniana

Aesculus Hippocastanum
Cercidiphyllum japonicum
Magnolia acuminata
Populus tremula var. erecta
Prunus serotina
Pterocarya fraxinifolia
Rhus typhina
Tilia petiolaris

»»
f. filiformis

obtusa»
Acer palmatum

» dasycarpum
Vid 12-tiden lämnade vi Skottorp, efter att ha utfått de lunch¬

paket, som på bussen medförts från Båstad. Var och en intog
lunchen där han fann för gott.
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Bild 10. Det magnified exemplaret av Picea jezoeiisis i Skottorps park. T.
Lagerberg foto.

Klockan y23 på e. m. var exkursionen åter samlad, denna gång
på Hjuleberg. Slottet ligger på en sydsluttning. Det är uppbyggt
i natursten. Herrskapet Treschow tog emot på stora trappan. Här
bjöds på forfriskningar av olika slag, något som högeligen upp¬
skattades av oss törstiga dendrologer. Vid en rundvapdring i
parken visades först en europeisk »kamlärk». En kraftig, 30-årig
Abies grandis växer på bortre delen av stora planen framför slot¬
tet. Den hade i toppen ett flertal kottar. Strax väster om slottet
finns ett väldigt exemplar av Thuja plicata. Några Abies balsamea
sågos också och i närheten av dessa ett antal stånd av Pieris (An¬
dromeda) japonica. Efter en snabbtur i parken förde oss gods¬
ägare Treschow med son ut i sina väldiga skogsdomäner, som otvi-
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Bild 11. Gran med avvikande långsprickig bark. Hjuleberg, Halland. 3.11A5:
Nils Sylvén foto.

velaktigt hör till Sveriges bäst skötta. Åtskilliga granplanteringar
av olika ålder uppvisades, nästan alla av tysk proveniens. Ett
mycket intressant föryngringsförsök demonstrerades för oss. Gods¬
ägare Treschow kunde här visa, att naturlig föryngring inte lönar
sig på god jord. Ett område med planterad gran utgjorde en på¬
taglig kontrast mot ett annat, som hade föryngrats på naturlig väg.
Det senare måste nu mellanplanteras för att en gång i framtiden
kunna kallas skog. — Högproduktiva granbestånd uppvisades
flera stycken, och på ett hade en provyta under de senast förflutna
fem åren uppvisat en löpande tillväxt på mer än 26 m3 per hektar
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Bild 12. Från silvergransplanteringarna vid Hjuleberg, Halland. T. v. Abies
amabilis. 27.10.39. Nils Sylvén foto.

och år. En hög siffra för svepska förhållanden. En botanisk sen¬
sation i ett av dessa bestånd är en gran med egenartad sprickbark
(se bild 11). Vi fingo också se vackra föryngringar av ek. Även

äldre ekbestånd beskådades. Som avslutning visade godsägare
Treschow en del enstaka utländska barrträd. Mest uppmärk¬
sammad blev ett mycket vackert exemplar av Abies amabilis. De
andra arterna voro
Abies arizonica

» concolor
» nobilis

Abies Nordmanniana
sachalinensis
Veitchii»
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Före de svåra vintrarna i början av 1940-talet hade här funnits
även andra, dock ej fullt härdiga arter, bl. a. ett vackert ex. av
den utomordentligt snabbväxande Abies Lowiana.

Godsägare Treschow avtackades varmt och vi bilade alla till
Falkenberg, där en gemensam avslutningssupé avåts. Stämningen
var hög vid det stora hästskobordet. Ett flertal tal höllos och så
slutade 1947 års exkursion i samma glada gemyt, som präglat alla
tre dagarna. •

(

*
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ORMGRANAR — EN INVENTERING
av Olle Nordmark

Av våra svenska skogsträd är det knappast något, som kan upp¬
visa en så rik mångformighet som granen. Variationer i förgre¬
ning, barr- och blomfärg, kotteform m. m. ha påträffats och be¬
skrivits. Många av dessa finnas väl endast i botaniska trädgårdar,
men vid en närmare undersökning finner man att flertalet kunna
klara sig i konkurrensen ute i naturen där de ofta förstärka det
intryck av ärftlig olikhet, som möter i ett granbestånd.

Vanligast av dessa egendomliga grantyper är ormgranen —
Picea Abies f. virgata Jacques. Den påträffas flerstädes i våra
granskogar, mestadels som spridda exemplar men ibland, när om¬
ständigheterna äro gynnsamma, i små bestånd.

Utmärkande för denna granform är dess grenreduktion, vilken
kan vara så utpräglad, att endast grenar av första ordningen
finnas. Denna extrema form är dock ganska sällsynt. I allmän¬
het förekommer grenar av andra och tredje ordningen och någon
gång kan ett omslag till normal grantyp inträffa i grenspetsarna.
När ett sådant omslag ägt rum i toppskotten, kan en till synes nor¬
mal gran ha virgata-karaktär i de nedre grenvarven. Det omvända
förhållandet är ej heller så ovanligt. Från Bergslagen omtalas en
gran, hos vilken toppen brutits av. Den ena av de båda grenar, som
övertagit höjdtillväxten, visade sig vara av ormgranstyp, medan
den andra var fullt normal.

Som kompensation för den genom grenreduktionen förminska¬
de assimilationsytan ha barren blivit större, grövre och all¬
sidigt ordnade. De äro ofta starkt plattade och tryckta in mot
grenarna, vilka oftast äro S-formigt böjda.
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Dild Î. Extrem virgata-gran i ormgransbest. vid Hornberga, Orsa. N. Sylvén
foto. 15.8A0.

Ibland kan det vara svårt att skilja ormgranen från den när¬
stående slokgranen — Picea Abies f. viminalis Alströmer. Hos
denna äro också grenar av tredje och högre ordning reducerade,
men barren sitta här glesare, mera utåtriktade och äro oftast av
normal storlek. Grenarna av andra ordningen äro långa — ända
till 4 m eller mera — spejisliga och hängande.

Den mest utpräglade grenreduktionen finna vi hos den mycket
sällsynta grenlösa granen — f. monstrosa Loudon.

Det är naturligt, att ormgranarna med sin förminskade assimi-
lationsyta, måste ha stor tillgång till ljus för att kunna trivas och
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Bild 2. Yngre ormgran vid Eskilstorp, Lekeryd s:n, Småland.

nå sin fulla utbildning. De exemplar, som påträffas inne i skogen,
äro svaga och undertryckta. Får ormgranen växa upp fritt, kan
den emellertid nå rätt ansenliga dimensioner. I närheten av Nä¬
sets by vid Skattungen i Dalarna uppmättes sommaren 1946 en
ormgran, som var 17 m lång och hade en brösthöjdsdiameter av
23 cm. Liknande träd ha iakttagits på ett flertal platser.

I glesa granmarker och på gamla betesvallar kaji ormgranen
bilda riktiga bestånd. Grupper om 3— 4 granar av virgata-typ kan
man ibland träffa på i närheten av fäbodar. Här har det under¬
liga trädet satt folkfantasien i rörelse, som tilldelat det övema-
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turliga krafter. I Dalsland användes avkok på dess kvistar till
bot mot engelska sjukan, och på andra platser brukade grenar med
minst 3 »leder» viras kring ett värkande ben som lindring.

Intresset för granens formrikedom är gammalt. I både utländsk
och svensk skogslitteratur förekomma ofta notiser om ormgranar,
mestadels uppges de förekomma som enstaka exemplar. Det
första beståndet i Sverige upptäcktes i början av 1900-talet och
beskrevs av Henrik Hesselman (Meddel, fr. St. Skogsförsöksanst.
H. 5 1908). Beståndet är beläget vid Hornberga by i Orsa socken,
Dalarna, och har en ytvidd av 0,3 har. Här finnas alla övergångs¬
former från normal gran till utpräglad ormgran och sommaren
1946 påträffades där en gran, som var fullkomligt grenlös på de
10 sista årsskotten. Nils Sylvén har beskrivit ett flertal ormgranar
från Västergötland och ger i sin bok »De svenska skogsträden»
del I en översikt av de bestånd, som voro kända till 1916.

I och med startandet av växtförädling av skogsträd har intresset
för ormgranen åter stigit. Barrträdens ärftlighet är föga känd.
Den långa tid, som förflyter mellan fröets groning och trädets
blomning, är ett svårt hinder vid analys av anlagsnedärvning.
Därtill kommer, att det ofta kan vara svårt att se, vilket som är
ärftligt och vad som är miljobetingat. Kontrollerade korsningar
mellan ormgranar och normala granar kunna ge svar på nedärv-
ningsfrågor, vilka äro av stor betydelse för fortsatt förädling av
granen. Det är ju alltid lättare att urskilja en kvalitativ avvikelse
i en korsningsavkomma än en kvantitativ.

Föreningen för växtförädling av skogsträd har som ett första
led i studiet av ormgranens nedärvning sökt genomföra en inven¬
tering av ormgransförekomstema i landet. I november 1946 ut¬
sändes en förfrågan till flertalet tjänstemän vid skogsvårdssty-
relserna, domänverket samt enskilda skogsförvaltningar angående
ormgranens uppträdande inom olika delar av vårt land. Intresset
för denna inventering visade sig vara glädjande stort, och av de
cirka 1.000 utsända blanketterna ha så gott som samtliga återkom¬
mit med värdefulla upplysningar. På grundval av de uppgifter,
som på detta sätt inkommit, har vidstående karta kunnat upprät¬
tas. Här ha lokaler med upp till 4 ormgranar markerats med ett
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Bild 3. Från Eskilstorpsbeståndet. Obs! den stora variationen i forgrenings-
formen.

kors. När i svaren ormgranar betecknats som »allmänt förekom¬
mande» har reviret eller distriktet snedstreckats. Detta skulle ev.
kunnat göras med flera områden, men då kartan upprättats med
hänsyn endast till de inkomna svaren, har detta ej gjorts. Bestånd
ha slutligen utmärkts med ett kors inom en ring. En del komplet¬
terande uppgifter ha inhämtats från lokalfloror, och en del väl¬
villigt delgivits av enskilda personer.

Ett närmare studium av kartan säger oss, att förutom det ovan
nämnda Hornberga-beståndet ytterligare sex bestånd fipnas. Det
nordligaste ligger vid Månsta by i närheten av Älvdalen och är
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Bi/d 4. Ormgran från Hjoggsjö by, Vännäs.

meddelat av docent Tore Arnborg. I Västergötland finnas 2 be¬
stånd: ett på öjareds säteris marker och ett vid ögården i Vättaks
sockep. Småland har 3 bestånd: ett vid Eskilstorp i Lekeryds soc¬
ken, ett vid Tomeshult i Algutsboda socken och ett vid Bönemåla
i Bäckebo socken. Av dessa har jag hitintills endast kunnat besöka
de vid Eskilstorp och Bönemåla. Det första är tämligen stort med
c:a 100-talet äldre träd och en god föryngring. Träden äro ut¬
spridda över ett ganska stort område. Tyvärr synas grajnar av
normal typ hota att tränga ut ormgranarna, och om dessa ej få
hjälp, är säkerligen beståndet snart utplånat. Den stora mång-
formigheten här inbjuder till fortsatta undersökningar. Bestån-
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BiW 5. Örmgran från Hörngården, Hedemora, (li m 5Vz" brh.). H. Hiilcker
foto.

\

det vid Bönemåla är mindre och mera koncentrerat. Även detta
tycks vara på väg att försvinna, då de yngre ormgranarna full¬
ständigt undertryckas av sina livskraftigare normala kamrater.

Större delen av Skåne befinner sig söder om gränsen för gra¬
nens naturliga utbredning. Någon högre frekvens ormgranar finns
därför ej inom landskapet. Så långt söderut som inom Skarhults
kronopark har dock ett exemplar rapporterats. Flera individ ha
iakttagits i nordöstra hörnet av landskapet i trakterna av Immeln
och Lönsboda. I Blekinge blir ormgranen vanligare, och flera
lokaler ha rapporterats från Åryd och Eringsboda m. fl. socknar.
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Bild 6. Dichotyp, upptill ormgransartad gran vid Dalfors i Ore s:n, Dalarna.
N. Sylvén foto 27.1.1939.

Halland tycks ha sina flesta ormgranslokaler koncentrerade
kring Nissan, närmare bestämt i traktep av Kinnared och Oskars-
ström. Härifrån är det inte långt till »tätorterna» i Småland där
ormgranen rapporterats allmänt förekommande inom Reftele läns-
skogsvaktaredistrikt. Detsamma är fallet med vissa delar av Tä-
bergs och Trollebo samt det angränsande Korsberga länsskogvak-
taredistrikt. Även inom Mönsterås distrikt är ormgranen relativt
allmän. Från övriga delar av landskapet ha enstaka exemplar
anmälts.

Västergötland har ganska gott om granar med avvikande form.
Här har flertalet av förut nämnda forgreningsformer blivit iakt-
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tagna inte minst tack vare Nils Sylvéns undersökningar. Förutom
vad förut angivits synas trakterna kring Berghem och Halle- och
Hunneberg vara rika på ormgransförekomster.

Inom Bohuslän och Dalsland finnas ett flertal lokaler, inom det
senare landskapet har ormgran rapporterats som allmän vid
Bengtsfors och Dals Ed.

Endast ett fåtal blanketter ha återkommit utan angivna orm-
granslokaler från Östergötland, Södermanland, Närke, Västman¬
land och Värmland. Här tycks ormgranen kunna påträffas snart
sagt överallt. Några direkta »tätorter» ha ej anmälts, och ej heller
har mer än ett exemplar påträffats på samma ställe. Trakterna
söder om Katrineholm samt runt Kil och Edsvalla synas dock äga
en större frekvens ormgranar.

Från Uppland, Gästrikland, Hälsingland Härjedalen och Medel¬
pad äro uppgifterna om ormgransfynd rätt sparsamma, från Öland
och Gotland saknas f. n. uppgifter.1)

Dalarna äger två bestånd, varav det förut nämnda vid Horn¬
berga sannolikt kan anses vara det största i Sverige. I övrigt har
landskapet ett stort antal ormgranslokaler. Runt sjöarna Runn
och Venjan ha sålunda flera fynd rapporteräts. Till och med så
långt norr ut som vid Grövelsjön finnas ormgranar tillsammans
med en mängd andra avvikande granformer.

I Norrland tycks ormgranen vara mera sparsamt förekomman¬
de. Lokalerna återfinnas mest i kustlandskapen, där exempelvis
inom Ångermanland ormgran blir mera allmän. Längre upp mot
fjällen blir den mera sällsynt, men spridda exemplar finnas här
och där. Ormgranar ha uppgivifs från trakterna av Storsjön och
Malgomaj. Den nordligaste ormgranslokalen, som framkommit vid
denna inventering, är inom Rissjöns bevakningstrakt i Gällivare
socken.

D Efter upprättande och klichéring av kartan har genom länsjägmästare R.
Melins försorg rapporter om förekomst av ormgranar inkommit, vilka visa
att Gotland har ett flertal förekomster i synnerhet i trakten av Bro, Väs-
kinde, Hejdeby och Endre. Enligt Hesselman (Medd. fr. Stat. Skogs-
förs.anst. 1908) skall även en órmgran finnas i Bunge socken. Från Öland
saknas f. n. uppgifter.
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BiZd 7. Ormgran med ett flertal grenar av normal förgreningstyp. Västmanl.,
liomfartuna. N. Sylvén foto sept. 1946.

Denna första inventering gör inga anspråk på att vara fullstän¬
dig. De tillfrågade skogsmännen äga dock en så god kännedom om
sina respektive distrikt och revir, att en ungefärlig uppfattning
erhållits om ormgranens förekomst inom landet. Måhända skola
fortsatta undersökningar kasta ljus över denna egendomliga gran-

1 forms uppkomstsätt och nedärvning.
I anslutning till denna redogörelse lämnas nedan en översikt

över de hittills angivna lokalerna. Kompletterande lokaluppgifter
emotses med tacksamhet!
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Förteckning över de genom inventeringen rapporterade
ormgranslokalerna.

Antal Uppgift frånLokal
Skåne
Bökeberg, Skabersjö
Krp. Kolleberga
Krp. Skarhult
Krp. Höghult
Krp. Kungsgården .
Bökestorp, Höör ....

1 Länsskogv. i II distriktet
Jägmästaren i Kolleberga revir
Kronoj. i Dalby bevakning
Kronoj. i Jönstorps bevakning
Kronoj. i Hägghults bevakning
Gustaf Norling

50 (kult.)
1
1
1
1

Halland
Björkered 22, Knäred ..
Lia skogsgård, Fagered
Jonstorp l3, Våxtorp ..
Bästhult, Drängsered ..
Ekeängen D, Gunnarp
Gallabo, Drängsered ..
Klev, Askome
Ilarplinge

1 Länsjägm. B. Bergström, Halmstad
Jägm. E. v. Otter, Halmstad
Länsskogv. W. Svensson, Laholm
Länsskogv. i Krogsereds distrikt

1
1
3
1 » »»
1 » »
1 » »
1 Länsskogv. E. Carlsson, Halmstad

Blekinge
Kåraboda, Kyrkhult
Sjöarp, Bräkne-Hoby
Hässeldalen
Bökemåla, Åryd
Backaryd, Backaryd
Göljahult, Eringsboda
Bromåla, Augerum ..
Gisaryd, »
Björsmåla, »
Krp. Harasjömåla ....

9 Jägm. M. Lewis-Jonsson, Ronneby
1 » » » »
1» » »

21 » »
1 » »»

11 » »
7 » » » »
1 » »» »
9 » » »

Kronoj. i Harasjömåla bevakningenstaka

Småland
Eskilstorp, Lekeryd ....
Trollebo distr. allmän
Enstaka över hela Korsberga

distrikt
Knappast mindre än 1 på nå¬

gon gård inom Reftele distr. 80
Björka, Bälaryd
Hult, Bredestad
Ryningsholm, Höreda
Anderstorps distrikt ..
Misterhult .
Törnsfall
Rostorp, Pelarne
Fjelebo, Gårderyd, Maltebo ...

100 Länsjägm. Å. Hallander, Jönköping
Länsskogv. i Trollebo distriktmånga

Länsskogv. i Korsberga distrikt
Länsskogv. i Reftele distrikt

1 Länsskogv. i Aneby distrikt
1 » »
3 Länsskogv. i Eksjö distrikt

Länsskogv. i Anderstorps distrikt
Jägm. B. Wigren, Västervik

»fåtal»
2
1 » » »
1 Länsskogv. i Vimmerby distrikt

Länsskogv. i Kalmar distrikt4
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Lindshult, Kråksmåla
Abbetorp, Bäckebo
Bönemåla, Bäckebo .
Över hela Mönsterås distrikt ...
Rås, Torpa
Aneboda
Åkvarn l4, Älghult .—Tomeshult 24, Algutsboda
Krp. N. Kvill, Rumskulla
Emmaboda köping
Krp. Stengårdsholma

1 Länsskogv. i Högsby distrikt
Länsskogv. i Ålems distrikt1

50 » » »
5 Länsskogv. i Mönsterås distrikt

Länsskogv. i Sunnerbo södra distrikt
Länsskogv. i Norrvidinge distrikt
Länsskogv. i Uppvidinge n:a distrikt
Länskogv. i Uppvidinge s:a distrikt
Jägm. i Vimmerby revir
Jägm. i Kosta revir
Kronoj. i Stengårdsholma bevakning
Kronoj. i Visjö bevakning
Kronoj. i Torrmyra bevakning
Jägm. i Jönköpings revir
Kronoj. i Visingsö bevakning

4
1
1

60
1
1
1
1

Krp. Äkaköp, Vrigstad .
Krp. Älgåsen, Bottnaryd
Krp. Botilstorp
Krp. Visingsö
Krp. Ölmstad
Krp. Bälaryd

3
2
1
2 » » 3>

1 » »
Kronoj. i Aneby bevakning

Östergötland

Ringarums socken
Sörby gård, Stjärnorp
Gottenvik, Jonsberg .
Krp. Råstorp, Kisa
Krp. Rist, Norrköping
ssv Vägsjön, Tjällmo .
Ekeby
Malexander
Sunds
Ursäter, Gusum
Runstorp
Grensholm

Länsjägm. C. G. Carlsen, Linköping
Länsskogv. i Älvans distrikt
Länsskogv. i Norrköpings distrikt
Jägm. i Linköpings revir

10
1
1
1
1 ■� »
1 Kronoj. i Mörstorps bevakning

Skogschefen O. Edlund, Boxholm2
1 » » »
1 » ■� »

Gusums Bruk & Fabrik A.-B.
Evald Uggla

1
1

ca 15 » »

Gotland
Bunge . 1 H. Hesselman (Meddel, fr. Stat

Skogsförsöksanst. 1908)
Länsjägm. R. Melin, VisbySorbys, Stenkyrka

Eker, Bro
Duss, >
Ytlings 5
Skäggs, Västkinde
Annexen, Hejdeby
Långhulta, Endre,
Vallstena
Unghanse, Eskelhem ..
Väte, söder om Isome
Hallsarve, Lav

1
1 » »»
1 » »
1 » »
1 T> »»
1 » » »
1 » »
1 » »
1 » » »
1 » »»
1 $ » ■�

Västergötland och Dalsland
enstaka över Dals-Ed distrikt Länsskogv. i Dals-Ed distrikt
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enstaka exemplar inom Bengts-
fors distrikt

Alltorp, ödskölds
Länsskogv. i Bengtsfors distrikt
Länsskogv. i Bäckefors distrikt
Länsskogv. i Melleruds distrikt
Länsskogv. i Färgelanda distrikt
Länsskogv. i Trollhättans distrikt
Länsskogv. i Gräfsnäs distrikt
Länsskogv. i Alingsås distrikt
Länsskogv. i Tranemo distrikt
Länsskogv. i Hillareds distrikt

1
4

Linvattnet, Färgelanda
Flundre och Väne härader
Gräfsnäs, Sterebo o. Kilanda ...

1
20

4
3—4

Klev i örsås .
Torpa, Linghem
Groboholm i Redslared
Berghems distrikt,
yngre granar allmänna
Ryfors, Nykyrka
Sanatorp
Edsmären och Nösslinghöjden 2
Krp. Städene
Krp. Hunneberg

1
1
1 » » »

Länskogv. i Berghems distrikt
Länsskogv. i Tidaholms distrikt
Jägm. i Kinne revir
Jägm. i Alingsås revir
Kronoj. i Mörstorps bevakning
Kronoj. i Hunnebergs n:a bevakning
Kronoj. i Hunnebergs s:a bevakning
Kronoj. i Trehörningens bevakning
Kronoj. i Furubackens bevakning
Sulfitaktiebolaget Göta
S.V.S i Skaraborgs län

3
1

1
2
4

Krp. Granvik
Krp. Furubacken
Högstorp, Lilla Edet
Ögården, Vättak
N:a Fågelås, Tjällebo ...
Sparresäter, Lerdala
Gunnarsbo utskift, Habo
Skanningsfors
Herrliden, Tidaholm
Slätterna, Sandhem
Attlered, S:t Peter
Kvarntorpet, Lindhult ..
Sandbackafall

1
1
1

100
6—7 » * »

1 » » »
1 » »
1 » » »
1 » » »
1 » » »

Skårman (Sv.Bot. Tidskr. 35)1i
1 »
1 »

Bohuslän
Dingle, Svarteborg ..
Mo
Kuröd, Uddevalla ..
Snåkered, Landvetter
Kasen, Bäve
Ringseröd, Stala
Allmag, Myckleby ..
Krp. Ö:a Bullaren ..
Krp. Koxeröd

1 Länsskogv. i Munkedals distrikt
1 > » »
2 Länsskogv. i Uddevalla distrikt

Länskogv. i Göteborgs distrikt
Jägm. Sundmark, Uddevalla

1
1
1 » » »
1 » » »
1 Kronoj. i Kynnefjälls bevakning
1 » » »

Värmland
ü:a Fogelviks
Skönneruds distrikt, enstaka ex.
Trankil
Kils distrikt
Bartan, Gunnarsskog

1 Jägm. E. Darle, Karlstad
Länsskogv. i Skönneruds distrikt
Länsskogv. i Årjängs distrikt
Länsskogv. i Kils distrikt
Länsskogv. i Arvika distrikt

2
enstaka

1
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1Krp. Alster, Långsund ..
Krp. Alster II, Alster
Wattrangi bevakning
Bråthöjdens bevakning ..
Strömsdals bevakning ..
Gravendals bevakning ..
Hällefors bevakning
Sikfors bevakning
Gustafsströms bevakning
Älvsjöhedens bevakning
Lybackens bevakning
Saxåns bevakning
Rockesholms bevakning
Rämens revir
Storbrohyttan, Färnebo ..
Edsvalla bevakning
Bograngens bevakning ..
Älvdalens bevakning
Röjdens bevakning
Viggens bevakning

Jägm. i Karlstads revir
2 > » »
1 Hällefors Bruk A.-B.
4 » > »
1 ■� * »
1 » 3>»
1 » » »
1 » » »
1 3> » »
3 » » >
1 » »»
1 » » »
1 » »»
1 Billeruds A.-B.

Storbrohyttan A.-B.
A.-B. Edsvalla Bruk

1
1
2 » » »
3 » »»
2 » » »
1 » » »

Närke
Svenshyltan, Hidinge
Askersund och Lerbäck
Askersby, Asker
ön, Sköllersta
Byrsta, Kumla
N:a Kil och Rinkaby
Snöbergsmarken, Viker .
Krp. Skagersholm
Krp. Skagersholm

1 Länsskogv. i Fjugesta distrikt
Länsskogv. i Askersunds distrikt
Länsskogv. i Pålsboda distrikt

3
1
2 » >T>

1 » »
Länsskogv. i Örebro distrikt
Jägm. i Svartälvs revir
Kronoj. i Finnerödja bevakning
Kronoj. i Lindås bevakning
Kronoj. i Karmansbo bevakning
Kronoj. i Brattfors bevakning
Kronoj. i Nyhammars bevakning
Hasselfors Bruk A.-B.

2
1
2
1
3

Brattfors 1
1

Hasselfors och Svartå G

Södermanland
sporadiskt
Åshammar, Kattnäs, Rosmos¬

sen, Tavelstuga och Gran¬
sjön, L. Marma

Hornsund, Hällstugan, Flen
Hegelsta gård, Hegelsta V:a
Ekeby, Kärnbo

Spridda inom Hjälmare distr.
Broby, Bettna
Berga, Tuna
Ösmo .
Barva socken
Krp. Berga

Länsjägm. O. Bundy, Nyköping

c:a 10 Länsskogv. i Malmköpings distrikt

Länsskogv. i Strängnäs distrikt
Länsskogv. i Hjälmare distrikt
Länsskogv. i Kolmårdsdistriktet

1

1
1
1 Länsskogv. i III distriktet

Jägm. i Gripsholms revir
Kronoj. i Rikstens bevakning

3
1
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Uppland
Björkö, Adelsö
Fasterna
Kungs-Husby, Vallby

3 Länsskogv. i II o. IV distrikten
2 Länsskogv. i V distriktet
2 Länsskogv. i I distriktet
4 Länsskogv. i II området
8 Länsskogv. i VI området
2 Jägm. i Uppsala revir
1 Kronoj. i Lovö bevakning

20 Kronoj. i österåkers bevakning

Krp. Rånäs
Bergshamra, Solna
Krp. Österåker

Västmanland
Tomasbo, Hed
Sunnansjö, Skinnskatteberg ...
Harbo, Marbäck
Sör Hörende, Västerfärnebo ...
Österbo, Tärna
österby, Kumla
Västerby, Kumla
Engarn, Kumla
Kumlaby, Norrby
Boda, Möklinta
Nora, Enåker, Huddunge enstaka
Hårsbäck, V:a Lövsta
Fröslunda, Altuna
Johannesberg, Västerås
Skultuna, Skultuna
Frössvi, Romfartuna ..
Ö:a Söa, Ramsberg
Gillberga, Skultuna
Nyhyttan, Järnboås
Fellingsbro
Krp. Västerfärnebo
Krp. Skymhyttan

1 Länsjägm. E. Nyblom, Västerås
1 » » »
1
1 » » »
1 » » »
1 » » »
1 » » »
1 » » »
1 »
1 » » »

» >
1 » » »
1 »
1 » »
1 »
1 » » »
1 Länsskogv. i Kopparbergs distrikt
1 Länsskogv. i Västerås distrikt

Länsskogv. i Nora distrikt
1 Länsskogv. i Frövi distrikt
1 Länsskogv. i Vagnsbro bevakning
1 Kronoj. i Hålshults bevakning

Dalarna
Här och var i kulturpåverkade

marker
Mörtsjöbo, S:t Kopparberg ..
Knutshyttan, Stora Tuna
Hela Mora-Venjans distrikt ..
Djura
Garsås, Mora
Hornberga, Orsa
Enstaka i Svärdsjö och Envi¬

ken
Fågelsjö
Kpr. Idre
Krp. Bredåsen
Krp. Gröveldalen
Grönsinka kronopark

100-taIs Länsjägm. Eckerbom, Falun
1 Länsskogv. i Kopparbergs distrikt
1 Länskogv. i Tuna distrikt

10 Länsskogv. i Mora-Venjan distrikt
1 Länsskogv. i Leksands distrikt
2 Länsskogv. i Mora-Våmhus distrikt

0,3 har » »T>

50? Länsskogv. i Svärdsjö distrikt
1 Jägm. i Hamra revir
1 Jägm. i Idre revir
1 » » »
1 Kronoj. i Gröveldalens bevakning
7 Jägm. i Grönsinka revir
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1 Kronoj. i Foskros bevakning
3 Kronoj. i Laxsjöns bevakning

10 Kronoj. i Nyfors bevakning
1 Kronoj. i Malingsbo bevakning
1 Kronoj. i Baggå bevakning
5 Kronoj. i Fuludalens bevakning
2 Vikmanshytle Bruk A.-B.
3 Eric Runquist

Krp. Gröveldalen
Krp. Laxsjön
Hela Nyfors bevakning
Krp. Kloten
Krp. Kloten
Krp. Fuludalen
Hedemora .
Näset, Ore
Dalfors, Ore 3 » »

Gästrikland
Krp. Älvkarleby
Norrby

2 Kronoj. i Marma bevakning
1 Kronoj. i Botjärns bevakning

Hälsingland
Vitaspen, Njupa by, Gymåsbo
Lobonäs
Åmmersberget, Färila

5 Ljusne-Voxna A.-B.
1 Tore Arnborg

Härjedalen
Tännäs, Vemdalen
Lillhärdal

3 Länsskogv. i Hede område
3 Länsskogv. i Lillhärads område

Jämtland
Föllinge
Bomsund, Stugun..
Enstaka i Alsens och Nässkotts

socknar
Källåsen, Alsen
Krp. Torresjölandet
Krp. Bispgården
Krp. Oxsjö, Liden
Järvsand l3, Alanäs
Rörön, Berg
Mo, Kall
Krp. SÖ. Stuguby .

4 Länsskogv. i Föllinge område
3 Länsskogv. i Stuguns område

Länsskogv. i Näldens område
Jägm. i Hallens revir
Jägm. i Bispgårdens skolrevir

1
1

1 Jägm. i Ragunda revir
Länsskogv. i Ströms område
Länsskogv. i Bergs område
Kronoj. i Kalls bevakning
Kronoj. i Stuguns bevakning

1
1
1
1

Medelpad
Loböle by, Stöde ....
Indals socken
Njurunda socken

Länsskogv. i Torps distrikt
Länsskogv. i Indals distrikt
Länsskogv. i Njurunda distrikt

1
9
2

Ångermanland

Ramsele socken
Dals o. Bjärtrå s:nar
Själevads socken
Hoting o. krp. Smedsböle
Säbrå socken
Ärtvik, Helgum
Krp. Tällsjömarken

Länsjägm. i Västernorrlands län
Länsskogv. i Nylands distrikt
Länsskogv. i Själevads distrikt
Länsskogv. i Fjällsjö område
Länsskogv. i Härnösands distrikt
Länsskogv. i Långsele distrikt
Kronoj. i Tällsjö bevakn.

1
2
1
2
4
1
1
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Kronoj. i Ramsele bevakning
Mo och Domsjö A.-B.

1Krp. Västby
Anundsjö socken ..
Björna socken
Ramsele socken
Holm, Överlännäs
Backsjöbränna, Ed

4
4

Kramfors A.-B.
Björkå A.-B.1

1

Västerbotten
Orrtjärn, Byske
Hjoggsjö by, Vännäs
3 km n. Hällnäs jvst.
Krp. Skatan
Krp. Kyrkberget
Glommersträsk
Krp. Lidmyråsen
Krp. Isliden

1 Länsskogv. i Byske område
Länsskogv. i Vännäs område
Jägm. i Degerfors revir
Jägm. i Hällnäs revir
Kronoj. i Kyrkbergets bevakning
Kronoj. i Stensträsk bevakning
Kronoj. i Lillsele bevakning
Kronoj. i Tvärå bevakning

1
20

2
1
1
3
1

Norrbotten
Finns över hela Råneå område
Kilarava o. Isonluhankusikko
Kusån o. Vittjärv
Rosfors
Sandträsk
Krp. Hundtjärnsliden
Krp. Månghörningen
Krp. Svartträsk ...'
Krp. Kilen
Krp. Skaite

Länsskogv. i Råneå område
Länsskogv. i Korpilombolo distrikt
Länsskogv. i Bodens område
Länsskogv. i Älvsby distrikt
Länsskogv. i Harads distrikt
Jägm. i Jörns revir

2
2
2
3
1
1
1 Kronoj. i Djupträsk bevakning

Kronoj. i Bjuråns bevakning
Kronoj. i Livas älvs bevakning

1
1

Lappland
Arvidsjaurs socken
Risbränna
Lajksjö by, Dorotea
Nattavara
Arvidsjaur
Olofslund
jvg. Arvidsjaur-Sorsele
Bussjön
Krp. Tuggenliden
Nyliden, Vilhelmina
Någon enstaka inom Svappa-

vara bevakning
Krp. Grundträskliden
Baldanberget
Middagsberget
Krp. Stensjön
Krp. Gunnarn
Markitta byaskog
Inom Rissjö bevakning något

enstaka exemplar

1 Distriktsjägm. i Piteå distrikt
Länsskogv. i Junsele område
Länsskogv. i Dorotea område
Länsskogv. i Gällivare södra område
Länsskogv. i Arvidsjaur n:a område
Länsskogv. i Arvidsjaur s:a område

1
1
1
1
1
1

Jägm. i Lycksele revir
Jägm. i örå revir
Kronoj. i Vojmåns bevakning
Kronoj. i Svappavara bevakning

1
5
2

Kronoj. i Bussjö bevakning
Kronoj. i Kursobäckens bevakning
Kronoj. i Råsele bevakning
Kronoj. i Borgsjö bevakning
Kronoj. i Gunnarbäckens bevakn.
Kronoj. i Valtio bevakning
Kronoj. i Rota bevakning
Kronoj. i Rissjö bevakning

1
1
1
5
3
1

2
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PICEA ABIES F. VIRGATA SUBF.
TABU LÆFO R MIS

av Nils Sylvén

Hösten 1946 blev jag i tillfälle att något närmare bese ett å lant¬
brukare Sven Svenssons gård Eskilstorp i Lekeryds s:n, Småland,
nyupptäckt ormgransbestånd, i individrikedom tävlande med det
härutinnan vida beryktade Homberga-beståndet i Orsa s:n, Da¬
larna.1) Liksom i tidigare kända ormgransbestånd företedde orm-
granen även här en frapperajide rik formväxling.
mindre extremt utbildade virgata-typer förekommo blandade med
rena viminalis-typer och allehanda övergångsformer till såväl
denna som gran av normal förgreningstyp. En ormgrajistyp av
alldeles särskilt avvikande utseende, förut av allt att döma okänd
för vetenskapen, förekom i ett enstaka exemplar och skall här
bliva föremål för något utförligare omnämnande.

Den ifrågavarande ormgranstypen är närmast att beteckna som
en bords- eller paraplygransartad ormgran. En polyklad form —
en förgreningsform med ökat grental — av en oligoklad grantyp
— en förgreningstyp med reducerat grental — måste ju verka på
något sätt verklighetsfrämmande. En Picea Abies f. virgata subf.
tabulæf ormis innebär ju rent av en motsägelse — contradictio in
adjecto! Den märkliga ormgranen var dock till sitt växtsätt att
beteckna som en typisk bords- eller paraplygran. Den c:a 35 år
gamla granen hade en c:a 0,75 m hög huvudstam om c:a 12 cm:s
grövsta stamdiameter och ovajiom denna en c:a 0,2 m hög, tät

Mer eller

i) Om Homberga-beståndet se Henrik Hessélman: Beståndsbildande ormgran.
Skogsvårdsförf. tidskr. 1908, sid. 585—616.
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Dild 1. Ormgran av tabulaeforniis-tgp vid Eskilstorp, Lekeryd s:n, Sm.
5.12A6. N. Sylvén foto.

grenkrona om 5 m:s krondiameter. Grenarna av första ordningen
voro synnerligen talrika, grenar av högre ordning återigen så få¬
taliga, att grensystemen måste anses äga utpräglad ormgransnatur.
Ett flertal årsleder följde här på varandra utan antydan till sido¬
gren, och ormgranskaraktären var utan vidare given. Årsskotts-
längderna voro i allmänhet obetydliga, då ljustillgången inne i
den här täta skogen var allt för ringa. Trädet växte i utkanten
av ormgransområdet, där tätt bestånd av vanlig gran tog vid. En
och annan upprättväxande ormgran påträffades dock ännu allt¬
jämt här och där inne i granskogen.

Huru den märkliga bords- eller paraplyformen här uppkommit,
är givetvis omöjligt att med säkerhet fastställa. Någon som helst
yttre åverkan å den underligt formade ormgranen kunde icke
upptäckas. Liksom på bordsgranar av normal typ visade sig stam¬
men relat. plötsligt helt upplöst i grenar; någon tendens till ny
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ß/Zd 2. Ormgran av tabulaeformis-typ vid Eskilstorp, Lekeryd s:n, Sm.
5.Z2.46. 2V. SyZüén /oZo.

huvudstam kunde ej förmärkas. Förekomsten av icke-tabulæfor-
mis-artade ormgranar under samma yttre förhållanden som tabu-
læformis-ormgranen i dennas omedelbara närhet talar närmast
för, att den här uppträdande egenartade ormgransformep är att
betrakta såsom en genetiskt betingad ras av den i full överens¬
stämmelse med den vanliga granen mångformiga ormgranen.
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POPULUS KOREANA RE HD.

av T. Nitzelius

Den koreanska balsampoppeln insamlades för första gången
1917 på Nordkorea av Ernest Henry Wilson och befanns av honom
vara tydligt skild från den närbesläktade — och delvis inom
samma utbredningsområde förekommande — P. Maximowiczii
Henry, med vilken den av japanska botanister tidigare hade sam¬
manförts. P. koreana är ganska särpräglad genom sina rödaktiga,
glandulösa ungskott, vilka däremot hos P. Maximowiczii äro gul¬
aktiga och glatta eller finhåriga. Typiska för P. koreana — som
enligt uppgifter blir omkring 25 m hög — äro vidare de på under¬
sidan rent vita bladen, vilka ge arten ett stort prydnadsvärde. Un¬
der bladsprickningen utvecklar den en ganska stark och angenäm
balsamdoft. Wilson sände redan 1918 förökningsmaterial av P.
koreana till Arnold Arboretum i Boston, Massachusetts. Den be¬
skrevs emellertid först 1922 av Alfred Rehder i Journal of the
Arnold Arboretum (III: 226). I en senare uppsats (Mitt. Deutsch.
dendr. Ges. 1927: 37) meddelade samme författare, att arten visat
sig fullkomligt härdig i Arnold Arboretum.

Till Europa kom den förmodligen i mitten eller slutet av 1920-
talet. I trädskolefirman L. Späth’s jubileumskatalog 1930 finnes
den uppförd såsom »neuere Einführung». Ett av den svåra vin¬
tern 1939— 40, med temperaturer på under — 20°, fullkomligt
oskadat exemplar i den botaniska trädgården, Berlin-Dahlem,
hade då en höjd av drygt 10 meter.

I Sverige har den koreanska balsampoppeln med ett hittills gott
resultat odlats såväl i Göteborgs botaniska trädgård liksom också
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Bild 1. Populus koreana i Bergianska trädgården, Stockholm. 20.12A7. T.
Nitzelius foto.

i Bergianska Trädgården och Arboretum Drafle vid Härnösand.
Då dessa lokaler äro ganska representativa såsom härdighetssta-
tioner för landet i sin helhet, kan det vara av intresse att därifrån
närmare anföra några odlingsdata.

Göteborgs botaniska trädgård erhöll — enligt meddelande från
trädgårdsdirektör T. Nathorst-Windahl — P. koreana år 1931 som
rotad stickling från dr. F. Lemperg i Hatzendorf, Steiermark. Ex¬
emplaret ifråga var vid framkomsten rätt spinkigt och hade en
svulstartad kallusbildning. Våren 1932 planterades det på en plats
vid huvudvägen genom trädgården men visade där föga livs-
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ßiZd 2. Populus koreana i Arboretum Drafle på Hemsön vid Härnösand.
Augusti 19h7. T. Nitzelius foto.

kraft. Förmodligen var detta en följd dels av den svaga rotbild¬
ningen dels också därav att jorden på odlingslokälen är i styvaste
laget. Våren 1936 togs från detta exemplar en ny stickling, som
våren 1939 planterades ut på en annan lokal med sandhaltig och
rätt fuktig jord. Medan det ursprungliga exemplaret nu endast
är 6,io m liögt, är det yngre redan 8,20 m med en genomgåejnde,
kraftig stam.

Bergianska trädgården mottog 1938 sticklingsmaterial av P.
koreana från Morton Arboretum, Lisle, Illinois. Därav utplante¬
rades 1939 ett mindre exemplar intill sydöstra alpinetumsidan.
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Bild 3. Populus koreana. Olika bladtyper. T. Nitzelius foto.

Detta .nedfrös under den följande vintern men överlevde genom
basal skottalstring (se Rob. Fries i Acta Horti Bergiani, B. 13, N:o
2, p. 59: »Iakttagelser ang. inverkan av vintern 1939— 40 på ligno-
serna i Bergianska trädgården»). År 1941 ersattes det av ett annat
exemplar, som stått på tillväxt i kallbänk. Detta har sedermera
under en följd av år visat en normal tillväxt och är nu ungefär
7 m högt med en genomgående och god stambildning. (Bild 1).

I Arboretum Drafle slutligen växa flera välutvecklade exemplar,
av vilka ett par gott och väl uppnått omkring 12 m höjd. (Bild 2).
Bägge dessa äro utplanterade i skogen utmed en väg med ett visst
skärmskydd av närstående barrträd.
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Med kännedom om att P. koreana av samtliga poppelarter är
den tidigaste i såväl lövsprickning som skottbildning — i Berlin-
Dahlem inträffade under normala år bladsprickningen redan i
mars månad — är det lämpligt att arten, åtminstone i ungdomen,
får stå under skärmskydd av andra träd. En relativt sen och av
starkare frostangrepp mindre utsatt vår är — åtminstone i vårt
land — vid odling av denna art att föredraga framför en tidig och
labil sådan.
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T. v. Cannabis sativa och t. h. Helianthus orygalis. C. Rylander foto.

ETT PAR VACKRA BLADVÄXTER I
LINKÖPING SOMMAREN 1947

av Carl Rylander

En vacker sommardag kom en person upp på en tidningsredaktion
i Linköping med prov på en bladväxt, som på något mystiskt sätt
kommit in i trädgården och växte med en sådan snabbhet, att man
närapå kunde följa växtprocessen med ögonen. Vid närmare påseende
befanns det vara ett ståtligt exemplar av hampan, Cannabis sativa v.
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gigantea. Man hade matat burfåglar med fågelfrön i en av lägen¬
heterna, och på så sätt hade det skött sig självt, och resultatet hade
inte låtit vänta på sig.

En annan bladväxt, som på en smula håll kan förväxlas med ham¬
pan, är den lika trevliga, fleråriga Helianthus orgyalis. Det är onek¬
ligen något i hög grad gracilt, något charmerande hos denna växt.
Enligt lexikonet odlas den mest som bladväxt och solitär, hinner sällan
gå i blom. Här i Linköping stod den sommaren 1947 vid ett burspråk
med blyinfattade råglasfönster, det dröjde länge, innan den första
blomman kunde skönjas, men tack vare den ovanligt långa och vackra
sommaren blev det till sist en riktigt rik och förtjusande bukett vid
fönstret högt över marknivån. Blommorna, som är bland de minsta
solrosor, man över huvud kan få se, verkar genom sitt stora antal,
men jag förmodar, att mången trädgårdsvän planterar Helianthus
orgyalis, även om han inte får räkna med rik blomning varje år, så
vackert bladverk som växten har. Har man sett den en gång, så glöm¬
mer man den inte, det är säkert.
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Enträd, Nöbbeled Mellangård i Öjaby socken, Kronobergs län. Foto förf.

ETT BIDRAG TILL INVENTERINGEN
AV SKYDDSVÄRDA ENAR

av Nils Malmer

Med anledning av artikeln i »Lustgården» år 1946 av Rudolf Florin
med titeln »Fridlysta enar» torde följande uppgift vara av intresse.

För några år sedan observerade jag ett ovanligt kraftigt enträd i
byn Nöbbeled, öjaby socken, Kronobergs län. I början av maj 1947
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for jag med anledning av ovannämnda artikel ut och mätte upp trä¬
det. Det växer i en beteshage 200— 300 m från Lillsjöns strand på Nöb-
beled Mellangårds mark. Enen mäter i brösthöjd (1,3 m över marken)
1,6 7 m i omkrets. Som av bifogade fotografi framgår torde den få räk¬
nas till den tredje av Wibecks fyra huvudgrupper, ty den har en grenfri
huvudstam av omkring 1,6 m längd och kronan är av en brett konisk
typ, som närmar sig den äggrunda formen. Bland sidogrenarna finns
det några, som mäter ända till 75 cm i omkrets 1 dm från förgrenings-
stailet. Enträdets höjd är inte särskilt anmärkningsvärd. Den kan
uppskattas till mellan sju och åtta meter. På flera ställen i hagen
växer enar, som är åtminstone lika höga.

Tyvärr är inte enen så livskraftig, som man kanske skulle vänta.
En dryg tredjedel av kronan är alldeles borttorkad och stammen är
delvis ganska murken, så om några år kanske den får skatta åt för¬
gängelsen.

■
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Bild 1. Abies concolor pendula i Fagerhults plantskola, Klevshult,
Jönköpings län, 19U6.

ABIES CONCOLOR PENDULA

av Edvin Samuelson

För omkring 30 år sedan importerade undertecknad ett hundratal
Abies concolor från en plantskola i Holstein. En av dessa granar blev
på grund av sin missbildade form aldrig såld.

För att den missbildade granen, som syntes vara dendrologiskt in¬
tressant, skulle växa till sig, blev den planterad på sin nuvarande plats
i Fagerhults plantskola. Så småningom framvisade den ett hängande
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växtsätt och blev föremål för allmänt intresse. Alla skotten strävade
nedåt, och toppskottet måste då och då bindas upp. Att den underligt
formade granen var en god representant för den av L. Beissner i
»Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft» 1896 från
Metz första gången omtalade Abies concolor pendula, blev för varje år
allt mera uppenbart.

De sista 20 åren har granen växt frodigt och är nu omkring 5 m
hög (se bild 1). De långbarriga, mjukt hängande grenarna äro mycket
prydliga och ha fångat intresset hos många besökare. De svåra vint¬
rarna 1940— 42 tog den någon skada och en del mindre grenar viss¬
nade bort. Den repade sig dock fort och blev snart lika lummig och
vacker igen. Något år ha enstaka kottar förekommit.
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FÖRENINGENS FÖR DENDROLOGI OCH
PARKVÅRD HEDERSLEDAMÖTER

Vid Föreningens för dendrologi och parkvård konstituerande sam¬
manträde den 18.3.1920 uppdrogs åt föreningens ordförande att hos
HENNES MAJESTäT DROTTNINGEN göra underdånig hemställan, att hon
måtte åtaga sig beskyddareskapet för den nya föreningen. Från år 1920
till sin bortgång 1930 var Hennes Majestät föreningens höga beskyd¬
dare. På föreningens underdåniga hemställan ha också från och med
år 1920 DERAS KUNGLIGA HöGHETER HERTIGEN AV VäSTERGöTLAND och
HERTIGEN AV NäRKE som första hedersledamöter tillhört föreningen.
Föreningens förhoppning att som sådan få räkna även H. K. H. KRON¬
PRINSESSAN MARGARETA kunde genom Hennes Kungl. Höghets bortgång
våren 1920 aldrig förverkligas, År 1921 har H. K. H. KRONPRINSEN
och år 1924 DERAS KUNGLIGA HöGHETER KRONPRINSESSAN LOUISE och
HERTIGINNAN AV VäSTERGöTLAND även behagat mottaga kallelse som
föreningens första hedersledamöter. Efter HENNES MAJESTäT DROTT¬
NINGENS bortgång 1930 har H. K. H. KRONPRINSESSAN 1931 behagat
åtaga sig beskyddarskapet för föreningen. H. K. H. HERTIGENS AV

NäRKE bortgång hösten 1947 betyder för föreningen en djupt känd
förlust.

Då föreningen 1925 kunde fira sitt femårsjubileum, utsågos till för¬
eningens hedersledamöter Bruksägare Seth M. Kempe, Stockholm,
Statsrådet A. F. Tigerstedt, Mustila, Finland, Professor C. S. Sargent,
Arnold Arboretum, Jamaica-Plain (Mass.), U.S.A., D:r phil. Fritz
Graf von Schwerin, Wendisch-Wilmersdorf b. Thyrow, och ökono¬
mierat L. Beissner, Wörrstadt, Rheinhessen, Tyskland. Korta bio¬
grafiska data rörande desamma återfinnas i »Lustgården» 1925 (sid.
133— 140). Samtliga dessa föreningens högtförtjänta hedersledamöter
äro nu bortgångna. Redan år 1926 avled Statsrådet Tigerstedt (se
»Lustgården» 1927, sid. 272), och följande år Professor Sargent (se
»Lustgården» 1927, sid. 273— 274) och ökonomierat Beissner (se »Lust¬
gården» 1929, sid. 201). År 1934 bortgick Dr phil. Fritz Graf von
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Schwerin (se »Lustgården» 1934, sid. 163— 164) och år 1946 förening¬
ens svenske hedersledamot Bruksägare Seth M. Kempe (se »Lustgår¬
den» 1946, sid. 243—245).

År 1928 valde föreningen tvenne nya utländska hedersledamöter,
professor E. H. Wilson, Arnold Arboretum, U.S.A., och Doktor Camillo
Karl Schneider, Berlin-Charlottenburg, Tyskland, båda att räkna bland
seklets främsta dendrologiska märkesmän. Professor Wilsons utom¬
ordentliga dendrologiska livsgärning har av Carl G. Dahl skildrats i
»Lustgården» 1930, sid. 149— 151, med anledning av hans vid bil¬
olycka den 15 okt. 1930 timade frånfälle. Doktor Schneider har ännu
in på 1940-talet varit livligt verksam främst som dendrologisk för¬
fattare. Han föddes den 7 april 1876 i Gröppendorf vid Oschatz i
Sachsen och kom som botanist snart att helt ägna sig åt dendrologi
och trädgårdskonst. Under vidsträckta resor i Kaukasus, Balkanlän-
derna och sydvästra Kinas bergstrakter förvärvade han sig ingående
dendrologiska kunskaper, varom hans omfattande skriftställarskap
burit oförtydbart vittnesbörd. Hans i tvenne digra band utgivna
»Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde» av år 1906 och 1912 är
ännu alltjämt vårt förnämsta standardverk på lövträdsdendrologiens
område. Han grundade 1908 »Dendrologische Gesellschaft für Öster¬
reich-Ungarn» och blev dess generalsekreterare. Även för den år 1929
bildade sammanslutningen »Arbeitsgemeinschaft für Deutsche Garten¬
kultur» var Schneider grundaren.

År 1946 utsåg föreningen sin då efter 20-årigt utomordentligt ordfö¬
randeskap avgående ordförande, Professor Robert Friis, till sin heders¬
ledamot. På professor Fries’ 70-årsdag den 11 juli 1946 ägnade för¬
eningen honom, »den vittberömde botaniske forskaren, vår oförlik¬
nelige ordförande och färdledare under de senaste decennierna Lust¬
gårdens 27:de årgång med vördsam hyllning». Om professor Fries’
betydelsefulla gärning i dendrologiens och parkvårdens tjänst vittnar
främst hans mångåriga och framgångsrika föreståndarskap för Bergi-
anska trädgården i Stockholm.

Föreningens senaste hedersledamotsval ägde rum vid 1947 års års¬
möte, då Godsägare C. G. Tigerstedt, Mustila, Finland, och Doktor C.
Syrach Larsen, Hørsholm, Danmark, utsågos till föreningens heders¬
ledamöter.

Carl Gustaf Tigerstedt föddes den 18.4.1886. Hans fader var för¬
eningens tidigare hedersledamot, statsrådet A. F. Tigerstedt, och sonen
gick redan från ungdomen i faderns fotspår. Då de första försöks-
kulturerna med främmande trädslag på 1910-talet anlades å Mustila
gård i Elimäki socken, östra Nyland, idkade C. G. Tigerstedt natur¬
vetenskapliga studier vid Helsingfors Universitet. Med livligt intresse
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tog han från första början del i faderns strävanden. Vid utformandet*
av Arboretum Mustila kom också sonens medverkan att bliva av utom¬
ordentlig betydelse. Härom vittna oförtydbart faderns uttalanden i
den år 1922 framlagda arboretumskildringen. »Under arbetets gång»,
säger här författaren i sitt förord, »erhöll jag synnerligen värdefull
vetenskaplig hjälp av min son, som även har den utomordentliga för¬
tjänsten av att ha bokfört samtliga försök ävensom de enskilda im¬
porterade plantorna. I bättre händer kan jag icke lämna min egen¬
dom, när jag en gång skiljes hädan.» Vid statsrådet Tigerstedts från-
fälle 1926 övergick Mustila gård med dess omfattande arboretum till
sonen C. G. Tigerstedt. I över 20 år har han nu självständigt skött de
storartade dendrologiska anläggningarna och därvid icke allenast
hållit de ursprungliga kulturerna i bästa skick utan även betydligt
utvidgat och kompletterat desamma. Vid ett besök av idag på Mustila
frapperas man av den storartade utveckling ej blott på barrträdens
utan kanske ännu mer på lövträds- och lövbuskområdet, som Mustila
arboretum under senare tid genomgått. I såväl äldre som något yngre
barrträdsbestånd ha provytor utlagts och från dessa värdefulla av-
kastningssiffror erhållits för belysande av olika arters och provenien¬
sers produktionsmöjligheter på Mustila breddgrad. Från fruktifice-
rande träd och bestånd har frö insamlats och nya generationer upp-
dragits. I ett flertal fall, så särskilt av olika lärkarter, ha högintres¬
santa spontana korsningar erhållits, av vilka flera visat en frappant
hybridluxuriering av största värde för jämväl det praktiska skogs¬
bruket. Det alltmera utökade lövträds- och lövbuskmaterialet har i
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flera fall varit av betydande hortikulturellt intresse. Sedan under
1939— 42 års stränga vintrar en naturlig utgallring skett av för klimatet
olämpliga härdighetstyper, har man av flera av de vid Mustila efter
1942 överlevande främmande lignoserna ett enastående härdigt ut¬
gångsmaterial, då det gäller den framtida uppförökningen av för nord¬
europeisk hortikultur med fördel användbara utländska träd och
buskar. Det från Mustila'plantskolor i framtiden utgående plantma-
terialet får härigenom ett i hög grad ökat värde.

C. G. Tigerstedts mångsidiga, främst botaniska och dendrologiska
intressen kommo honom tidigt att ägna sig åt ingående vetenskapliga
studier. I det under årens lopp på Mustila hopbragta biblioteket, nu
innehållande en imponerande, dendrologiskt nära nog fullständig
samling uppslagsböcker jämte talrika specialarbeten på framför allt
dendrologiens och växtgeografiens områden, har han förskaffat sig
huvudparten av den litteratur, han behövt för att tillfredsställa sitt
intensiva forskningsbegär. Resultatet har också blivit ett sällsport
dendrologiskt kunnande. Bland nutidens dendrologer står C. G. Tiger-
stedt i kunnighet i främsta ledet. Ett flertal dendrologiska expeditio¬
ner har han biträtt med sin utomordentliga sakkunskap ävensom med
ekonomiskt stöd.

C. Syrach Larsen föddes den 6 juli 1898 i Charlottenlunds Forstbo-
tanisk Have, där hans fader, George Syrach Larsen, i flera år var
Gartner. Efter år 1917 avlagd studentexamen blev han 1923 Forst¬
kandidat och 1937 Döktor agr. Under åren 1923— 33 tjänstgjorde han
som assistent vid Dansk Skovforenings Gødningsforsøg, vid Skov¬
brugsundervisningen, hos Professor C. H. Ostenfeld, vid Statens forst¬
lige Forsøgsvæsen och vid Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Arvelighedslaboratorium. År 1933 efterträdde han sin fader som Gart¬
ner vid Forstbotanisk Have och är sedan 1937 föreståndare för Hørs¬
holm Arboretum, vars anläggning av honom året förut påbörjats.

Det är framför allt som Gartner i Forstbotanisk Have och förestån¬
dare för Hørsholm Arboretum C. Syrach Larsen gjort sina ej blott för
dansk utan för nordisk dendrologi och parkvård över huvud taget
utomordentliga insatser. Ett flertal uppsatser och avhandlingar i Den
kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskrift och i Dansk Skovfor¬
ening Tidsskrift bära härom vittnesbörd. Redan före tillträdandet av
gartnerbefattningen i Forstbotanisk Have var han, uppfödd som han
var i nämnda trädgård, väl förtrogen med dess dendrologiska skatter.
År 1925 utgiver han en första beskrivning över »Den forstbotaniske
Have i Charlottenlund, et Bidrag til dens Historie» (Vet. o. Landbo-
højsk. Aarsskr. 1925, sid. 17— 62) och senare, år 1938, en utförligare
sådan: »Arboretet och Forstbotanisk Have» (ibid. 1938, sid. 29— 82),
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med en förteckning över trädgårdens samtliga träd jämte uppgifter
om sånings- ell. planteringsår, höjd, stamomkrets och krondiameter.
Av utomordentligt dendrologiskt värde är även hans uppsats: »Frem¬
mede Naaletræers Indførelse i Danske Haver efter 1779» (Vet. o.
Landbohøjsk. Aarsskr. 1928, sid. 91— 118) och hans i Dansk Skovfor¬
enings Tidsskrift 1928 och senare ingående uppsatsserie »Sjældne
Naaletræer i Danske Haver».

Redan tidigt började Syrach Larsen i Forstbotanisk Have syssla
med skogsträdsförädling. I maj 1924 gjorde han en första artificiell
korsning mellan Abies Lowiana och A. grandis, av vilken ännu en del
avkomlingar finnas bevarade, år 1929 en enstaka korsning i Juglans
och 1930 ett större antal lärkkorsningar. Och härmed var hans kom¬
mande stora arbetsuppgift som skogsträdsförädlare given. År 1934
framlade han i Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Aarsskrift
under titeln »Forest tree breeding» en programskrift rörande skogs¬
trädens vegetativa förökning, anläggning av fröplantager och föräd¬
ling genom korsning. I sin år 1937 utgivna doktorsavhandling, »The
employment of species, types and individuals in forestry», framlägger
han resultaten av sina omfattande skogsgenetiska forskningar och
giver ytterligare riktlinjer för skogsträdsförädlingsarbetet. I en till¬
sammans med M. Wæstergaard 1938 publicerad uppsats, »A triploid
hybrid between Larix decidua Miller and Larix occidentalis Nutt.»,
(Journal of Genetics 1938) framlägger han det högintressanta resul¬
tatet av en år 1930 gjord lärkkorsning, det första kända fallet av en
experimentellt framställd polyploid gymnosperm. I samband med sin
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framgångsrika gärning som föreståndare för Hørsholm Arboretum
har Syrach Larsen under det senaste decenniet i tal och skrift givit
offentlighet åt sina fortsatta betydelsefulla forskningsresultat. I en
uppsats, »Estimation of the genotyp in forest trees» (Vet. o. Landbo-
højsk. Aarsskr. 1947, sid. 87—127) har han givit en sammanställning
av sina under de senare åren publicerade undersökningar.

Under resor i Sverige, Norge, Finland, England, Skottland, Irland,
Mellaneuropa och Nordamerika har Syrach Larsen vid olika tillfällen
idkat skogsbotaniska studier. Av särskild betydelse för hans fortsatta
skogsträdsförädlingsverksamhet kommer hans nordamerikanska resa
1945 förvisso att bliva tack vare det rikhaltiga förädlingsmaterial av
nordamerikanska, för danskt skogsbruk viktiga skogsträd, som han
från denna resa hemförde; en redogörelse för resan har av honom
lämnats i Dansk Skovforenings Tidsskrift 1947, sid. 89— 147.

N. Sylvén.

184-



LITTERATUR

NATUR I SKÅNE. — Bokförlaget Svensk Natur. Göteborg 1947. 358
sid. — Pris häftad kr. 23: 50, bunden kr. 30 : — .

Föreliggande bok är den tredje i en serie avhandlande de svenska
landskapen och deras natur, vilken utgives av bokförlaget Svensk
Natur. Ett trettiotal författare behandla här Skånes natur ur skilda
synvinklar. Författarskapet är lagt i goda händer, ty de som föra
ordet äro specialister och vetenskapsmän av facket. Vederhäftigheten
är sålunda ställd utom allt tvivel, vilket som bekant inte kan sägas om
alla populärt naturvetenskapliga verk.

Efter två små inledande kapitel av landshövding A. E. Rodhe och
Knut Hagberg börjar boken, som sig bör, med översikter över vad som
utgör grunden till den skånska naturens särställning i förhållande till
den övriga svenska, nämligen Skånes geologi och klimat av Assar
Hadding resp. Karl Erik Bergsten. Utom dessa finns det egentligen
endast ett sammanfattande kapitel, nämligen Henning Weimarcks
översikt över »Den skånska floran och vegetationen». En naturlig
motsvarighet härtill borde en översikt över »Den skånska faunan» ha
varit. En sådan saknas emellertid, och i stället har redaktionen gått
in för specialbeskrivningar av skilda lokaler och fenomen i skånsk
natur, och här passera nu alla dess pärlor revy: Hallands Väderö, Hovs¬
hallar, Kullaberg, Skäralid, Balsbergsgrottan, ön Lybeck, Krankesjön,
Forsakar, Dalby Hage, Ljungen, Måkläppen. Man har valt, att låta
dessa tala till läsaren, och tillsammans ge de en utomordentligt fyllig
bild av det rika men dock så oenhetliga Skåne. Medan 9 kapitel äro
nästan rent botaniska, äro icke mindre än 23 kapitel helt ägnade åt
djuren -— och av dessa 14 åt fåglarna. Man skulle kunna tycka, att
djuren härvid otillbörligt gynnats på växternas bekostnad. Så torde
dock ej vara fallet. Den skånska vegetationen är i själva verket ganska
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utförligt behandlad. Fåglarnas rikliga representation är nog helt en¬
kelt en följd av och ett uttryck för det storartade uppsving, som orni¬
tologien tagit speciellt under de sista två decennierna. Det är ett sant
nöje att i boken ledas av sådana fågelskådandets mästare som Karl
Georg Wingstrand (Krankesjön och Vombs ängar), Paul Rosenius
(Måkläppen och Den forna Ljungen), Gunnar Nordqvist och Gustaf
Rudebeck. Inte minst den sistnämndes kapitel om »Fåglarnas höst¬
sträck över Falsterbonäset» är fascinerande. Här trängas ju från juli
till november flertalet svenska flyttfåglar ihop, vilka på bred front
sträcka genom Sverige mot södern, och passera på endast ett par
hundra meters front i tallösa skaror. Rudebeck uppger, att dagssiffror
på över 100.000 exemplar inte höra till ovanligheten.

Flera kapitel vittna om vilken rik och bördig landsända Skåne är,
redan genom att den hyser ett betydligt större antal arter än mera
nordliga trakter. Sålunda berättar Olle Ryberg, att samtliga tolv
svenska fladdermusarter äro anträffade i Skåne. Tre av arterna äro
funna endast i detta landskap, och tre andra finnas endast sporadiskt
norr därom. Torsten Gislén meddelar, att Skåne i förhållande till
Skandinavien i övrigt är utomordentligt rikt försett med kräl- och
groddjur. Ej mindre än 18 arter äro kända från provinsen, och flera
av dem ha sin huvudutbredning i detta landskap. Av vårt lands 970
storfjärilar äro enligt Kjell Ander blott 148 icke funna i Skåne, och
åtskilliga äro anträffade blott där. Av trollsländor äger Skåne 49 av
de 54 svenska arterna. Liknande torde förhållandet vara inom växt¬
världen, ehuru Weimarck tyvärr icke nämner något därom i sin
f. ö. mycket intressanta översikt över den skånska floran.

Även om få dendrologer och parkvårdare äro ointresserade av djur,
är det icke möjligt att här uppehålla sig utförligare vid de zoologiskt
betonade kapitlen. Ur allmän synpunkt men även ur speciellt dendro¬
logisk torde två kapitel kunna påräkna alldeles särskilt intresse. Det
ena är Mårten Sjöbecks »Det skånska landskapets förändringar under
den historiska tiden», och det andra är »De stora godsens inverkan på
den skånska landskapsbilden» av Stig Thott. Sjöbeck citerar den store
danske forskaren J. Steenstruup, som säger: »Vi ha orätt, när vi be¬
trakta Danmark som ett från början av naturen tillrättalagt åkerbruks-
land. Det är husdjursskötseln och boskapsaveln, som varit befolk¬
ningens främsta näringskälla.» Sjöbeck visar bl. a., att ängen och
betesmarken ännu på 1700-talet upptog en oerhört mycket större del
av arealen än nu. Thott framhåller vilken fundamental påverkan de
stora godsen och deras ägare åtminstone sedan 1500-talet utövat på
den skånska landskapsbilden genom byggnadsverk och från mitten av
1700-talet även i andra avseenden: sammanläggning av mindre gårdar
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till storjordbruk, anläggning av ståtliga alléer och vackra trädgårdar,
viltvård. Man behöver inte ha varit länge i Skåne för att förstå hur
rätt den sistnämnde förf. har, när han framhäver de större godsens
inflytande på skogsbruket. Stora kalmarker och fälader ha genom
deras försorg överförts till vacker barrskog. Den planterade granens
roll i nutida skånsk natur belyses av att den omnämnes och värde¬
sättes i icke mindre än 7 olika kapitel, men ingen torde ha givit en så
allmängiltig karakteristik som Thott. Han säger: »Från ren natur¬
skyddssynpunkt kan man kanske beklaga, att en del ursprunglig natur
övergått till kulturlandskap, och från många håll har också beklagats,
att granen, som ej ursprungligen hör hemma i större delen av Skåne,
nu upptager så stora arealer. Men skogen är icke enbart till som pryd¬
nad eller för utflykter, skogsbruket är en näring, och klagar man över
granen, kunde man också klaga över sockerbetor och vete — de äro
ej heller ursprungliga här.» När man läser detta, känner man sig upp¬
riktigt tacksam, att inte några välmenande naturlyriker släppts lösa för
att fantisera om »det skånska sagolandskapet». Då kunde man riske¬
rat att få skåda vad som i höstas under denna rubrik stod att läsa i
en av Skånes större dagliga tidningar: granen fördärvar ofta marken
»och gör den otjänlig för vidare skogsodling». Skogsbruket är, som
sagt, en ekonomisk hantering, och den som odlar gran vet förvisso
vad han gör för att trygga egen och efterlevandes ekonomi.

För skåningen är den recenserade boken en härlig källa till vidgat
vetande om en av naturen sällsynt rikt utrustad provins — sak samma
för icke-skåningen, som dessutom kan lära sig, att Skåne ingalunda
är den platta pannkaka och ändlösa åker han till äventyrs trott. En
givande bok och rikt illustrerad!

C. L. Kiellander.
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Stockholm 1943. 11 s. Svenska skogsvårdsfören. Pris 0: 50 kr.

LUCAS, I. BR., Dwarf fruit trees for home gardens. New York 1946. 11 + 123 s. De
La Mare. Pris 3:— dollars.

LUNDIN, Y., Hemträdgårdens frukter och bär. Göteborg 1944. 131 s. Esseltes Göte-
borgsindustrier. Pris 4: — kr.

LYSBAKKEN, S., Hägestell. 6. utg. Oslo 1943. 166 s. Aschehoug. Pris häft. 4:48, inb.
6: 05 N.Kr.

-, Lærebok i hagedyrking. 10. utg. Oslo 1943. 298 s. Aschehoug. Pris 7: 73 N.Kr.
MACSELF, A. J., The fruit garden. New ed. London 1943. 158 s. Eyre and Spottis-

woode Publ. Co. Pris 5 s.
MAKINS, F. K., British trees in winter. London 1945. 56 s., 32 pi. J. M. Dent a. Sons,

Ltd. Pris 7 s. 6 d.
MALMSTRöM, C., & JANSSON, ANDERS, Karta över trädslagsfördelningen omkring år

1940 inom Västerbottens läns lappmarker (Lycksele och Åsele lappmarker).
Stockholm 1944. Fol. (Medd. fr. Stat. skogsförsöksanstalt.) Rekv. fr.: Stat.
skogsforskningsinstitut, Experimentalfältet.

MANSFIELD, T. C., Roses in colour and cultivation. London & Glasgow 1943. 264 s.
Wm. Collins, Sons a. Co., Ltd. Pris 21 s.

--, Shrubs in colour and cultivation. London 1946. 264 s., 80 pl. (Garden in
Colour series.) Wm. Collins, Sons a. Co., Ltd. Pris 21 s.

--, The border in colour. London & Glasgow 1944. 236 s., 80 pl. Pris 21 s.
MARTIN, R. S., HOW to prune fruit trees. Hollywood 1944. 15 + 90 s. Murray a. Gee.

Pris 1: — dollar.
--, How to prune western shrubs. 4. ed. Hollywood 1944. 96 s. Murray a. Gee.

Pris 1: — dollar.
MIALL, AGNES, & MIALL, BEATRICE, Gardening made easy. London 1943. 135 s. John

Gifford, Ltd. Pris 2 s. 6 d.
MICURIN, I. V., Gedanken und Erkenntnisse. Ergebnisse 60 jähr. Züchtungsarbeit

mit Obstsorten. Aus d. Russischen übers, von V. v. WREDE. Frankfurt a. Main
1943. 174 s. Verl. Anst. Trowitzsch. Pris 10: 50 RM.

MIDDLETON, C. H., All the year round gardening guide. Ed. by P. DYER. Rev. ed.
London 1946. 146 s. Shaw Publ. Co. Pris 2 s. 6 d.

-, In your garden. London 1943. 80 s. E. J. Arnold a. Son, Ltd. Pris 3 s. 6 d.
Minnesliste for hagedyrkere 1943. Utg. av Det norske hageselskap. Red. av E. HILD-

RUM. Oslo 1943. 47 s. Grøndahl & Søn. Pris 0:30 N.Kr.
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MOEN, O., Norsk plantskoledrift. Forelesninger ved Norges landbrukshögskole. Oslo
1944. 207 s. Grøndahl & Søn. Pris 10:08 N.Kr.

-, 2. utg. Oslo 1946. 213 s. Pris 10: 08 N.Kr.
MORK, E., Vedanatomi. Oslo 1946. 55 s. + 26 pl. J. Gr. Tanum. Pris kart. 7: 84 N.Kr.
MORSE, R., A book of common trees. London 1943. 80 s. Oxford univ. press. Pris 2 s.
NEERGAARD, P. (Red.), Haveejerens Haandbog. Under Medvirken af 15 Fagmaend.

København 1944. 372 s. J. Fr. Clausen. Pris haft. 20: — , inb. 26: — og
30: 50 D.Kr.

NORDAL, P., Trær og busker. Oslo 1943. 155 s. Norsk gartnerforen. Pris 6: — kr.
NORDGAARD, K., Kolonihaver. En Grundbog om Havekoloniers Administration og

Kolonihavers Dyrkning. København 1943. 256 s. Forlaget Fremad. Pris
4: 50 kr.

NORDHAGEN, R., Norsk flora. Illustrasjonsbind. Tegninger av MIRANDA BøDTKER.
H. 1. Karsporeplanter og bartrær. Oslo 1944. 64 + 4 s. Aschehoug. Pris
2: 40 N.Kr.

OLSEN, HANS CORNELIUS, Beskæring af Frugttræer og Frugtbuske. En praktisk Vej¬
ledning. 3. omarb. o. forög. Udg. København 1945. 48 s. J. Fr. Clausens For¬
lag. Pris 3: 50 D.Kr.

-, Frugtavl. 2. Udg. Autor, af Aim. dansk Gartnerforening. København 1944.
116 s. Aim. dansk Gartn.foren. Pris 6: 65 D.Kr.

-, Frugt i Haven. Praktisk Vejledning ved Plantning, Beskæring, Omplantning
og Pasning af Frugttræer og Frugtbuske. København 1945. 44 s. J. Fr. Clau¬
sens Forlag. Pris 3: 50 D.Kr.

-, Lær at avle Frugt. Udg. af Østifternes Haveselskab. København 1943. 64 s.
Østifternes Haveselskab. Pris 1: — D.Kr.

OPSAHL, W., Barskogen. Pleie og naturlig föryngring. Omarb. til bruk ved skog¬
skolene ved J. BRETTEVILLE-JENSEN. 2. utg. Oslo 1945. 237 s. Aschehoug. Pris
inb. 14: 50 N.Kr.

ORDING, A., Emner fra skogforskningen. 1. Skogbotanikken. Utarb. for Landbruks¬
departementets skogkontor. Utg. i samarbeid med Det norske skogforsøks-
vesen. Oslo 1944. 244 s. Grøndahl & Søn. Pris 2: — N.Kr.

ORTLOFF, H. S., & RAYMORE, H. B., Garden planning and building. Ed. by F. F.
Rockwell. Rev. ed. New York 1945. 17 + 282 s. Doubleday. Pris 2: 75 dollars.

PEDERSEN, A., Danmarks Frugtsorter. 2. Pærer, Blommer, Kirsebær. Utg. af Fælles¬
udvalget for Frugtavlsøkonomi. H. 1— 2. København 1946. 64, 64 s. Aim.
dansk Gartn.foren. Pris 11: — D.Kr. pr häfte.

- & WEBER, A., Vejledning til Frugthavens Anlæg, Tilplantning og Gødning
samt Anvisninger til Bekæmpelse af Frugthavens Sygdomme. København
1943. 16 s. Rekv. fr.: D. T. Poulsen’s Planteskole, Roskildevej 106, København.

PEDERSEN, MAISEN, Blomsterhagen. Flerårige planter. 2. opl. Oslo 1944. 240 s. Asche¬
houg. Pris kart. 11:76 N.Kr.

PETERSEN, E. O., Pruning in the home garden. 4. ed. Wellington 1946. 32 s. (Home
gardening books. 9.) Reed. Pris 1 s.

PLEUEL, KARIN, Nybörjarens lärobok i trädgårdsskötsel. Stockholm 1944. 260 s.
(Allm. sv. trädgårdstidn. handböcker. 37.) Nord. rotogravyr. Pris 2: 75 kr.

PRATT, R., Gardens in color, with color phot, by E. STEICHEN. Toronto 1944. 9 +
143 s. Garden City Publ. Co. Pris 2: 79 dollars.

POENICKE, W., Der Obstbaumschnitt nach natürlichen Entwicklungsgesetzen 5. neu-
bearb. Aufl. Berlin 1943. 82 s. (Gärtnerische Lehrhefte. 17.) P. Parey. Pris
2 : 50 RM.
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PoENiCKE, W., Erfolgsreiches Veredlen. Zusammenstellung der gebräuchlichsten Ver¬
edlungsarten. Frankfurt a. Main 1943. 37 s. (Kleinbücher d. Gartenpraxis. 5)
Pris 0:85 RM.

RECORD, S. J., & HESS, R. W., Timbers of the New World. New Haven 1943. 640 s.
Yale univ. press. Pris 12: 50 dollars.

REIMER, CH., Omförädling av fruktträd samt brygg- och sugympning. 4., omarb.
uppl. Stockholm 1945. 59 s. (Sveriges pomol. fören :s ströskrifter. 9.) Sv.
pomol. fören. Pris 1: — kr.

REUTERSWäRD, G., Din trädgård. Stockholm 1946. 163 s. Norstedt. Pris häft. 14: — ,
inb. 20: — kr.

RICHENS, R. H., Forest tree breeding. Aberystwyth (tr. Edinb.) 1945. 5 + 79 s.
(Joint publ. Imp. agric. bureaux. 8.) Pris 5 s.

ROBERTS, H., English gardens (Britain in picture ser.) Toronto 1944. 47 s. Collins.
Pris 1: 35 dollars.

ROSTRUP, E., Den danske Flora. 16. omarb. Udg. ved C. A. JøRGENSEN. København
1943. 596 s. Gyldendal. Pris 11: 25, inb. 12: 75 D.Kr,

ROUSSEAU, L. Z., Les arbres du Québec. Quebec 1944. 22 s. (Minist, des terres et
forêts. Service forest. Bull. N. S. 4.)

ROWE, W. H., Trees and shrubs and how to grow them. Harmondsworth a. New
York 1945. 192 s. Penguin Books, Ltd. Pris 9 d.

SAARNIJOKI, S., Die Schlitzblättrigkeit der Erlen und Birken im Lichte von Rück¬
schlägen und einigen Kreuzungen. Helsingfors 1946. (Comm. Inst, forest, fenn.
34: 2.) 68 s. Rekv. fr.: Forsti, forskningsanstalten. Helsingfors.

SAATHOFF, J., Der eigene Garten. Anlage, Bepflanzung und Pflege. 3. neubearb. Aufl.
Berlin 1943. 291 s. P. Parey. Pris 4: 70 RM.

SCHMITZ-HüBSCH, H., & HEINRICHS, P., Der Hochbusch und seine Behandlung beim
Pflanzen und Schneiden. Wiesbaden 1943. 47 s. Bechtold. Pris 1: 50 RM.

-, Der Spindelbusch und seine Behandlung beim Pflanzen und Schneiden. 4.
erw. Aufl. Wiesbaden 1943. 48 s. Bechtold. Pris 1: 50 RM.

Selskapet havedyrkningens venner. Medlemsskrift. Hovedregister. Årg. 1 (1923)—
17 (1939). Ved A. C. MELHUS. Oslo 1944. 32 s. Grøndahl & Søn.

SHARP, W. W., Planning home and garden. Sydney 1945. 71 s. K. G. Murray Publ.
Co. Pris 2 s. 6 d.

SIXTUS, A., Mein schöner kleiner Garten. Bilder von ELFRIEDE PRASSE. Berlin 1943.
10 Bild. (Goldene Reihe). Frz. Schneider. Pris 1: 50 RM.

SKARD, O., Norsk fruktdyrking. Rettleiing på grunnlag av innen- og utenlandske
forsøk, undersøkelser og røynsle. 3 utg. Oslo 1946. 483 s. Grøndahl & Søn.
Pris 22: 40 N.Kr.

SKARD, T., Norske hageskrifter gjennom 200 år. Oslo 1945. 34 s. Grøndahl & Søn.
Pris 2: 80 N. Kr.

SKINNEMOEN, K., Lauwskogen [= 2. opi. av Løvskogens betydning.] Utg. av Det
norske skogselskap. Oslo 1943. 140 s. Grøndahl & Søn. Pris 2: 80 kr.

Skogen, Den svenska. Radioföredrag 1944— 1945 av T. LAGERBERG, TH. STREYFFERT,
A. PETRE . .. Stockholm 1945. 176 s. (Radiobiblioteket. 7.) Radiotjänst i distr.
Pris 3: — kr.

Skogsodling. Föredrag hållna vid skogsodlingskursen å Skogshögskolan den 23— 26
april 1945. Stockholm (tr. Norrtälje) 1945. 91 s. Svenska skogsvårdsfören.
Pris 3: — kr.

STEDJE, P., & SKARD, O., Norsk pomologi. 1. Epler. 2. utg. Oslo 1943. 343 s. m. 72
f ärgpl. Grøndahl & Søn.' Pris inb. 24: 64 N.Kr.
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Stockholms parker. Utg. av Stockholms stads gatukontor. Stockholm [1943]. 29 s. H-
kartor. Rekv. fr.: Stockholms stads gatukontor. Parkavd.

STAGER, E., Die Edelkastanie (Castanea sativa Mill.) in botanischer und entomolo-
gischer Hinsicht. Bern 1946. 36 s. Hans Lüthy. Pris 3: 50 Schw. Frcs.

SYLVéN, N., Svensk skogsträdsförädling. Stockholm 1943. 53 s. Natur o. kultur.
Pris 2: 75 kr.

TAYLOR, G. M., Roses: their culture and management. London 1945. 162 s. W. H.
a. L. Collingridge, Ltd. Pris 8 s. 6 d.

TAYLOR, H. V., The apples of England. 3. ed. London 1946. 18 -}- 206 s., 36 pi.
(Agric. a. horticult. ser.) Crosby Lockwood a. Son, Ltd. Pris 30 s.

TAYLOR, W. L., Forests and forestry in Great Britain. London 1945. 10 + 172 s.,
21 pi. Crosby Lockwood a. Son, Ltd. Pris 12 s. 6 d.

THOLLE, J., Et Vandbassin er let at lave. København 1944. 120 s. Branner. Pris
6: 50 D.Kr.

--, Havens Anlæggelse. Ideer og praktiske Raad ved Indretning af Haver. Kø¬
benhavn 1944. 52 s. J. Fr. Clausens Forlag. Pris 3: 50 D.Kr.

-, Landskab og Hjemstavn. København 1943. 24 s. (Tidligere tr. i »National¬
tidende». 10, 12 Sept. 1942). Förf. Laur. Sørensvej 2, København. Pris 1: 50
D.Kr.

THORSELL, J. E., Spaljéfruktodling. 2. omarb. uppl. Stockholm 1946. 156 s. (Allm.
sv. trädgårdstidn. handböcker.) Nord. rotogravyr. Pris 3: 75 kr.

TIRéN, L., Skogsträdens fruktsättning år 1942— 1945. Stockholm 1943— 1946. 12 s.
pr nr. (Statens skogsförsöksanstalts (skogsforskningsinstituts) flygblad. N :o
54, 57—59.) Pris 0: 30 pr nr.

TRENKLE, R., Obstbau-Lehrbuch. T. 1. Neuzeitlicher Obstkultur. 4. verb. Aufl. Wies¬
baden 1943. 388 s. Bechtold. Pris 6: — RM.

Trädgården— sommarrummet. Red. av ULLA MOLIN. Stockholm 1946. 168 s. Hem i
Sverige [Seelig]. Pris 5: 60 kr.

URSING, BJ., Svenska växter i text och bild. Fanerogamer. Stockholm 1944. 387 s.
4- reg. Nordisk rotogravyr. Pris häft. 16: — , inb. 21: — • kr.

VAN MELLE, P. J., Shrubs and trees for the small place: Hardy deciduous materials
for the home grounds. New York 1943. 298 s. Charles Scribner’s Sons. Pris
2: 50 dollars.

VERDOORN, F. (Ed.) Plants and plant science in Latin America. Waltham, Mass.
1945. 11 + 384 s. Chronica Botanica Co. (A new ser. of plant science books.
16.) Pris 6: — dollars.

WALLING, EDNA, Gardens in Australia: their design and care. Melbourne a. London
1946. 11 -j- 148 s. Oxford univ. press. Pris 21 s.

VON WBTTSTEIN, W., Die Vermehrung und Kultur der Pappel. 3., verb. Aufl. Frank¬
furt a. Main. 49 s. J. D. Sauerländers Verlag. Pris 1: 60 RM.

-, 4. verb. Aufl. 1944. 50 s. Pris 2: 10 RM.
WILKINSON, A. E., Encyclopedia of fruits, berries & nuts and how to grow them.

Philadelphia 1945. 271 s. Blakiston. Pris 0: 98 dollar.
-, Encyclopedia of trees, shrubs, vines and lawns for the home garden. Phila¬

delphia 1946. 486 s. Blakiston. Pris 1: — dollar.
Zeitfragen der Baumschule. Vorträge des 5. Fortbildungs-Kursus ... Folge 5.

Aachen 1943. 78 s. Deutsche Gärtnerbörse (Dr. Rud. Georgi.) Pris 2:40 RM.
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FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVARD

STYRELSEBERÄTTELSE 1946

Föreningens ordinarie årsmöte hölls under ordförandeskap av pro¬
fessor Rob. E. Fries i Läkaresällskapets stora sal den 17 mars 1946.

Ordföranden erinrade om, att föreningen under det gångna året
förlorat sin mångårige och intresserade styrelseledamot, professor
Hernfrid Witte.

Sedan styrelsens berättelse för 1945 samt revisorernas berättelse
för samma år godkänts, beviljades styrelsen och skattmästaren an¬
svarsfrihet för årets förvaltning.

Till ordförande efter professor Rob. E. Fries, som nu efter 20 års
ordförandeskap uttryckt en bestämd önskan att få draga sig tillbaka
från denna post, utsåg föreningen förutvarande vice ordföranden,
professor Nils Sylvén. Till vice ordförande efter professor Sylvén
valdes professor Torsten Lagerberg.

Till ledamöter av styrelsen omvaldes grevinnan Harriet Wacht¬
meister, direktör Erik Hjelm, professor Torsten Lagerberg, kansli¬
rådet Henrik Nissen och ingenjör Percy H:sson Tamm, samt nyval¬
des direktör Gunnar Callmar efter professor Hernfrid Witte. Till
suppleanter i styrelsen omvaldes överjägmästare Mats Juhlin-Dann-
felt och agronom Hans Landgren, samt nyvaldes docenten Nils Hylan-
der efter direktör Gunnar Callmar. Till revisorer valdes fil. dr Nils
Dahlbeck och redaktör Sven Wetterberg med amanuens Erik Söder¬
berg som suppleant.

Stämman godkände styrelsens förslag att förlägga årets exkursion
till Abisko med besök i Narvik och Boden i slutet av juli.

Efter dessa förhandlingar överlämnade professor Fries ordförande¬
klubban till den nye vice ordföranden, professor Lagerberg, varefter
föreningen enhälligt valde sin avgående ordförande till hedersledamot.

Sekreteraren höll föredrag om »Växtval med hänsyn till landskaps-
och trädgårdstyp», varefter fil. dr Nils Dahlbeck talade om »Vilda
blommor i trädgården», varvid han sakkunnigt och fängslande redo¬
gjorde för, vilka vilda växter som med fördel kunde planteras i träd¬
gården och trivas där, och vilka det sällan lönade sig att försöka
odla. De båda föredragen ledsagades av färgbilder.

Den planerade exkursionen till Abisko genomfördes under tiden
24— 31 juli och samlade ett 50-tal deltagare. Som exkursionens veten-
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skapliga ledare hade professor Einar Du Rietz ställt sig till förfo¬
gande. Tack vare hans sakkunskap och lokalkännedom gav exkursio¬
nen en utomordentligt stor behållning. Under fyra dagsturer stude¬
rades fjällflorans varierande typer alltefter de lokala förutsättning¬
arna. En dag följde deltagarna med ett malmtåg till Narvik, och sista
dagen på nerresan gjordes ett uppehåll i S.J :s växtdepå i Boden, där
de under dessa nordliga förhållanden härdiga prydnadsväxterna de¬
monstrerades.

Tack vare anslag från Kungl. Lantbruksakademien har professor
Carl G. Dahl på föreningens uppdrag kunnat utföra undersökningar
beträffande härdigheten hos murgrönan i olika delar av landet. In¬
samlat sticklingsmaterial kommer att uppförökas och i sinom tid till¬
handahållas i plantskolorna, och en redogörelse för resultaten kommer
att inflyta i Lustgårdens 27 :de årgång.

Föreningen står i stor tacksamhetsskuld till de många medlemmar,
som lämnat ekonomiskt bidrag till den 27:de årgången av Lustgården,
vilken tillägnats föreningens mångårige ordförande, professor Rob.
E. Fries. Styrelsens tacksamhet riktas även till Kärnbolaget AB, som
för samma ändamål lämnat föreningen ett särskilt bidrag.

Den 31 december 1946 hade föreningen 433 medlemmar, varav 7
hedersledamöter, 25 ständiga ledamöter och 1 stödjande ledamot.

Föreningens kassaställning den 31 december 1946 framgår av
nedanstående räkenskapsöversikt.

Ingående behållning :
Â postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan

457: 01
435: 87

2: 64 895: 52

Inkomster 19b6:
Årsavgifter
Lustgården och Namnlistan
Stödjande medlem
Statsanslag
Räntor
Utdebiterat porto 1
Diverse
Rob. Fries-insamlingen ....

4.838: —
349: 20
100: —

1.000: — ■

209: 81
3: 85

336: 30
2.140: — 8.977: 16

Kronor 9.872: 68
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Utgifter 1916:
Årsskriften
Arvoden
Porto o. d
Sammanträden
Skrivmaterial ..
Diverse
Tel. och hyra ..

5.605: 24
1.150: —

168: 45
218: —
110: 46
340: 72
84: 20 7.677: 07

Utgående behållning:
Å postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan

56: 77
2.137: 34

1: 50 2.195: 61
Kronor 9.872:68

Tillgångar den 31 december 1946.
Icke disponibla medel:

Lager av Lustgården
Förskottsbetalning på Lustgården

100: —
1.000:— 1.100: —

Disponibla medel:
Å postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan

56: 77
2.137: 34

1:50 2.195:61
Kronor 3.295: 61

Ständiga ledamöters fond:
Kon. Sveriges Stadhyp.kassas 3 % obl. 1935
Kon. Sveriges Stadshyp.kassas SVz % obl. 1941
Sv. Statens 3% % försvarslån 1942 ,

5.000
1.000
1.000

Kronor 7.000
Stockholm i mars 1947.

FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD
Dess styrelse.

Sven Hermelin.
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1946

Undertecknade, utsedda att granska Föreningens för Dendrologi och
Parkvård räkenskaper och förvaltning under år 1945, få efter full¬
gjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag hava vi granskat räkenskaper och
verifikationer samt med ledning av bankernas uppgifter kontrollerat
alla tillgodohavanden. Föreningens medel äro väl placerade och vär¬
dehandlingarna förvarade av Svenska Handelsbanken.

Rörande föreningens inkomster och utgifter under året samt till¬
gångar och skulder den 31 december 1945, hänvisa vi till den av sty¬
relsen uppställda tablån, vilken är i överensstämmelse med förening¬
ens räkenskaper.

Då vi sålunda funnit, att räkenskaperna äro noggrant och omsorgs¬
fullt förda och att styrelsen nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt ar¬
bete på att tillvarataga föreningens intressen, hemställa vi om full
och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen om¬
fattar.

Stockholm den 14 mars 1946.

Sven Wetterberg. Nils Dahlbäck.
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FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD

STYRELSEBERÄTTELSE 1947

Föreningens ordinarie årsmöte hölls under ordförandeskap av pro¬
fessor Nils Sylvén i Läkaresällskapets stora sal den 16 mars 1947.

Ordföranden erinrade om, att föreningen under det gångna året
förlorat sin intresserade stödjande ledamot bruksägaren Seth Kempe,
sin mångåriga styrelseledamot grevinnan Elsa Wallis samt förenings¬
medlemmen direktör Emil Kihlström, som under många år med aldrig
svikande intresse och hjälpsamhet tryckt föreningens årsbok.

Sedan styrelsens berättelse för 1946 samt revisorernas berättelse
för samma år godkänts, beviljades styrelsen och skattmästaren an¬
svarsfrihet för årets förvaltning.

Till ordförande för 1947 omvaldes professor Nils Sylvén och till vice
ordförande professor Torsten Lagerberg.

Till ledamöter av styrelsen för perioden 1947— 1950 omvaldes pro¬
fessorerna Rob. E. Fries och Nils Sylvén, byrådirektör Nils Sonesson
samt trädgårdsdirektörerna Gustaf Löfving och Gunnar Callmar. Till
suppleanter i styrelsen för perioden 1947— 1950 omvaldes professor¬
skan Anna Giertz, trädgårdsdirektör B. Billbäck och trädgårdsarkitekt
Sven H. Linde. Till revisorer för 1947 utsågos fil. dr Nils Dahlbeck
och redaktör Sven Wetterberg med amanuens Erik Söderberg som
suppleant.

Föreningen valde enhälligt till hedersledamöter godsägare C. G.
Tigerstedt, Mustila, Finland, och dr agr. C. Syrach Larsen, Forstbota-
nisk Have, Charlottenlund, Danmark.

Stämman godkände styrelsens förslag att förlägga årets exkursion
till Båstadtrakten, Hallands Väderö och södra Halland under tiden
22—24 augusti.

Efter dessa förhandlingar överlämnade ordföranden det första ex¬
emplaret av Lustgårdens 27:de årgång till professor Rob. E. Fries.
Årgången hade tillägnats prof. Fries med anledning av hans 70-
årsdag.

Trädgårdsarkitekten Arthur W. Ehrfeldt, Oregon, USA, höll före¬
drag]med färgbilder betitlat »I parker och trädgårdar på Stilla Havs¬
kusten». Därefter höll föreningens nyvordne sekreterare, trädgårds-
tekniker Tor Nitzelius, föredrag om »Parkens höstfärger», även detta
beledsagat av färgbilder.
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Den planerade exkursionen till Båstadtrakten, Hallands Väderö och
södra Halland genomfördes under tiden 22— 24 augusti och samlade
ett 80-tal deltagare. Första dagen besöktes Hallands Väderö med lektor
Hervid Wallin såsom sakkunnig ciceron. Den andra dagens förmiddag
ägnades åt besök vid Norrvikens storstilade trädgårdsanläggning med
dess representativa lignosbestånd. Eftermiddagens program omfat¬
tade Rössjöholms slottspark och imponerande skogsbestånd. Tredje
och sista dagen slutligen var reserverad dels för en givande rund¬
vandring i Skottorps dendrologiskt intressanta slottspark dels också
för ett besök vid godsägare Niels Treschows egendom Hjuleberg med
dess omfattande och välskötta skogsdomäner. Avslutningssupén in¬
togs i Falkenberg.

Den 31 december 1947 hade föreningen 455 medlemmar, varav 7
hedersledamöter, 27 ständiga ledamöter och 4 stödjande ledamöter.

Föreningens kassaställning den 31 december 1947 framgår av nedan¬
stående räkenskapsöversikt.

Ingående behållning :
Å postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan

56: 77
2.137: 34

1: 50 2.195: 61

Inkomster 1947 :
Årsavgifter
Stödjande medlemmar
Ständiga medlemmar
Lustgården och Namnlistan
Räntor .
Annonser
Diverse .

4.400: —400: —
600: —
291: 40
237 : 68
598: —
11: 25 6.538: 33

Kronor 8.733: 94

Utgifter 1947:
Årsskriften
Arvoden
Porto o. d
Sammanträden .
Skrivmaterial
Diverse
Tel. och hyra
Annonsprovision

6.254: 81
1.350: —

92: 15
168: —
53: 10

495: 90
58: 70

120:— 8.592:66
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Utgående behållning:
Ä postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan

129: 96
6: 97
4: 35 141: 28

Kronor 8.733: 94

Tillgångar och skulder 31 december 19i7.

Tillgångar:

Disponibla medel:
Reserverat statsanslag
Å postgiro
Å sparkassa
Kontant i kassan
Icke disponibla medel:
Lager av Lustgården

500: —
129: 96

6: 97
4: 35 641: 28

100 : —100: —
741: 28Kronor

Skulder:
Kihlströms Tryckeri AB
Resterande arvode till skattmästaren

820: —
150: —

Skulder utöver disponibla tillgångar:

328: 72Kronor
Ständiga ledamöters fond:
Kon. Sveriges Stadshyp.kassas 3 % obl. 1935 ...
Kon. Sveriges Stadshyp.kassas 3% % obl. 1941
Sv. Statens 3% % försvarsobl. 1942

5.000
1.000
1.000

Kronor 7.000

FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD
Dess styrelse.
Nils Sylvén.

Tor G. Nitzelius.
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 1947

Undertecknade, utsedda att granska Föreningen för Dendrologi och
Parkvårds räkenskaper och förvaltning under år 1947, få efter full¬
gjort uppdrag avgiva följande berättelse.

För fullgörande av vårt uppdrag hava vi granskat räkenskaper och
verifikationer samt med ledning av bankernas uppgifter kontrollerat
alla tillgodohavanden. Föreningens medel äro väl placerade och värde¬
handlingarna förvarade av Svenska Handelsbanken.

Rörande föreningens inkomster och utgifter under året samt till¬
gångar och skulder den 31 december 1947 hänvisa vi till dén av sty¬
relsen uppställda tablån, vilken är i överensstämmelse med förening¬
ens 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
tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

Stockholm den 12 mars 1948.

Nils Dahlbeck. Erik Söderberg.
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FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÂRD

STYRELSE 1948

SYLVéN, NILS, professor, Ekebo, Källstorp, ordf.
LAGERBERG, T., professor, Mörby, v. ordf.
FRIES, ROB. E., professor, Floragatan 3, Stockholm.
ANDERSSON, ERNST, jägmästare, Geijersgatan 42, Uppsala.
HüLPHERS, A., trädgårdskonsulent, Skövde.
DAHL, CARL G., professor, Hjo.
JENSEN, HOLGER, direktör, Ramlösa plantskola, Hälsingborg.
GIERTZ, ANNA, professorska, Hågelby, Tumba.
LöFVING, G., direktör, trädgårdsskolan, Söråker.
NISSEN, H., kansliråd, Johannesgatan 24, Stockholm.
SONESSON, NILS, byrådirektör, Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.
TAMM, P. H:SSON, ingenjör, Eolsgatan 8 a, Stockholm.
WACHTMEISTER, HARRIET, grevinna, Relia Vista, Hälsingborg.
HJELM, E., direktör.
CALLMAR, GUNNAR, direktör.

Suppleanter:
RILLBäCK, R., direktör, Rergianska trädg., Stockholm 50.
HYLANDER, NILS, docent, Drottninggatan 12, Uppsala.
HJORTH, RAGNAR, byggnadsråd, Saltsjöbaden.
JUHI.IN-DANNFELT, MATS, överjägmästare, Linköping.
LANDGREN, HANS, agronom, Norrlandsgatan 18, Stockholm.
LINDE, SVEN, trädgårdsarkitekt, Örnsköldsvik.
NITZELIUS, TOR G., trädgårdstekniker, Fredrikslundsvägen 55, Åkeslund.

Arbetsntskotlel :
SYLVéN, NILS, professor, Ekebo, Källstorp, ordf.
LAGERBERG, T., professor, Mörby, v. ordf.
NITZELIUS, TOR G., trädgårdstekniker, Fredrikslundsvägen 55, Äkeslund,

sekr. och red.
HERMELIN, SVEN, trädgårdsarkitekt, Uggelviksgatan 13, Stockholm, skattm.
FRIES, ROB. E., professor, Floragatan 3, Stockholm.
SONESSON, NILS, byrådirektör, Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Revisorer :
DAHLBECK, NILS, fil. dr. Sv. Naturskyddsföreningen, Mästersamuelsgatan 3,

Stockholm.
SöDERBERG, ERIK, assistent, Rergianska trädg., Stockholm 50.
GREEN, SVEN, direktör, Experimentalfältet, Stockholm, (suppl.).
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MEDLEMS FÖRTECKNING

BESKYDDARINNA :
H. K. H. KRONPRINSESSAN.

FÖRSTE HEDERSLEDAMÖTER.
H. K. H. KRONPRINSEN.
H. K. H. HERTIGEN AV VäSTERGöTLAND.
H. K. H. HERTIGINNAN AV VäSTERGöTLAND.

HEDERSLEDAMÖTER:
SCHNEIDER, CAMILLO KARL, doctor phil., Berlin, Tyskland.
FRIES, ROBERT E., professor, Floragatan 3, Stockholm.
TIGERSTEDT, C. G., godsägare, Mustila, Finland.
LARSEN, C. SYRACH, Dr. Agr., Forstbotanisk Have, Charlottenlund, Danmark.

STÖDJANDE LEDAMÖTER:
Hälsingborgs Kyrkoförvaltning, Hälsingborg.
Stadsträdgårdsmästaren, Karlskoga.
Södertälje Drätsellkammare, Södertälje.
Örebro stads parkkontor, Örebro.
WACHTMEISTER, HARRIET, grevinna, Bella Vista, Hälsingborg.

STÄNDIGA LEDAMÖTER:
BECK-FRIIS, ANNA, friherrinna, Söderö, Kättilstad.
BJURE, G., godsägare, Åldersbäck, Västervik.
CEDERGREN, VERA, fröken, Riddargatan 1, Stockholm.
VON ECKERMANN, EBBA, fru, Södertuna, Gnesta.
VON ECKERMANN, H., professor, Ödeby, Sparreholm.
EKMAN, OSKAR, godsägare, Bjärka-Säby.
FRæNKEL, GöSTA, löjtnant, Hamngatan 20, Göteborg.
GIERTZ, ANNA, professorska, Hågelby, Tumba.
HERMELIN, S. A., frih., trädgårdsarkitekt, Uggelviksgatan 13, Stockholm.
HYLANDER, NILS, docent, Drottninggatan 12, Uppsala.
HöRSTEDT, S., konsulinna, Prydesholm, Kvarnby.
KEMPE, RAGNAR, civilingenjör, Villagatan 4, Örnsköldsvik.
KLINGSPOR, BRITA, friherrinna, Hellekis Säteri, Råbäck.
LANGENSKIöLD, K., friherre, Karlavägen 29, Stockholm.
LIND, E., trädgårdskonsulent, Hushållningssällskapet, Linköping.
MARTIN, SIGNE, fröken, Herserudsvägen 10, Lidingö.
NANNFEI.DT, JOHN AXEL, professor, Jumkilsgatan 9, Uppsala.
NITZELIUS, T., trädgårdstekniker, Fredrikslundsvägen 55, Åkeslund.
PRYTZ, BJöRN, minister, Rosenlund, Marstrand.
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VON ROSEN, EUGèNE, greve, överceremonimästare, Örbyhus.
SCHOTTE, ANNA, fru, Erik Dahlbergsgat. 41— 43, Stockholm.
SYLVéN, NILS, professor, Ekebo, Källstorp.
THOTT, STIG, greve, Skabers jö.
TöRNEBOHM, E., disponent, Lindane, Smedby.
WEDBORN, INGER, trädgårdsarkitekt, Annelundsvägen 5, Lidingö.
WALLENBERG, OSCAR, kapten, Villagatan 4, Stockholm.
WEHTJE, BRITTA, fru, Malmö.

ÅRSBETALANDE SVENSKA LEDAMÖTER:

AARSRUD, GUNVOR, fröken, Dals Långed.
ABRAHAMSSON, C., trädgårdskonsulent, Klostervägen 5 A, Stocksund.
ADELSWäRD, f. DOUGLAS, LOUISE, friherrinna, Sief ringe, Åtvidaberg.
AFZELIUS, KARL, fil. doktor, Karlavägen 9, Stockholm.
AHLQVIST, ELISABETH, fru, Karlbergsvägen 30, Stockholm.
AHREBORG, H., kyrkoherde, Lillkyrka.
ALM, CARL G., förste assistent, Botaniska Trädgården, Uppsala.
ALMGREN, ELSA, fru, Grevmagnigatan 16, Stockholm.
ALMLöF, R., trädgårdsmästare, Sigtuna.
ALMQUIST, GUNNAR, hort. stud., Alnarps trädgårdar, Åkarp.
ALMQVIST, INGEGERD, fru, Stigbergsgatan 35, Stockholm.
Alnarps trädgårdsskola, Alnarp, Åkarp.
AMINOFF, F., byråchef. Odengatan 33, Stockholm.
ANDER, GUNNAR, trädgårdskonsulent, Kilsgatan 4, Örebro.
M. P. Andersens Plantskola, Jönköping.
ANDERSSON, FOLKE, hortonom, Hermods, Malmö.
ANDERSSON, INGRID, telegrafexp., N. Gubberogatan 12, Göteborg.
ANDERSSON, ULLA, trädgårdsmästare, Johanneberg, Lidköping.
ANJOU, E., trädgårdsarkitekt, Midsommarvägen 52, Stockholm 32.
ANJOU, VICTOR, stadsträdgårdsmästare, Hälsingborg.
ANKARCRONA, HELENA, amiralinna, Kommendörsgatan 2, Stockholm.
APPELRGEN, OSCAR TH., herr, Skogsgården, Västra Bodarna.
ARFWEDSON, ELSA, Strandvägen 45, Stockholm.
ARRHENIUS, MARIA, professorska, Wittstocksgatan 11, Stockholm.
ARRO, ERICH, konsulent, Kooperativ fruktförädling, Åstorp.
ARWEDSSON, MARIA, fru, österby, Hållsta.
AVALDER, HUGO, överläkare, Ulleråkers sjukhus, Uppsala.
BACKFORS, E., förvaltare, Rånna, Skövde.
BAGER, LENA, fru, Vintrie.
BAUER, WALTER, trädgårdsarkitekt, Rådmansgatan 10, Stockholm.
BERGELIN, ERIK, hort. stud., Alnarps slott, Åkarp.
BENNET, ELSA, friherrinna, Dragesholm, Kågeröd.
BF.NNET, JAC., friherre, Örtofta.
BERG, CLAES, kapten, Uppsala.
BERG, CLARA, fru, Ekudden, Floda station.
BERG, G. MARTIN, stadsträdgårdsmästare, Hudiksvall.
BERGE, GUNNAR, trädgårdskonsulent, Alnarps trädgårdar, Akarp.
BENGTSSON, BERTIL, hort. stud., Alnarps slott, Åkarp.
BERGGREN, EDITH, doktorinna, Rosenholms allé 6, Fridhem, Malmö.
BERGGREN, G., handelsträdgårdsmästare, Hässelby Villastad.
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BERGOREN, PåL, ingenjör,.Österlånggatan 86, Landskrona.
BERGGREN, ÅKE, hortonom, Trädgårdsskolan, Experimentalfältet.
BERGLUND, ALLAN, länsarkitekt, Carlslund, Vänersborg.
BERGLUND, KARIN, fröken, Almnäs, Hjo.
BERGLUND, OLOF, godsägare, Habo.
BERGMAN, HANNA, doktorinna, Eskilstuna.
BERGSTRAND, PAUL, dr., överläkare, Kolmårdssanatoriet.
BERG V. LINDE, ALBERT, godsägare, Axelxold.
BERNSTRöM, INGEBORG, fru, Oppeby, Lästringe.
BILLBäCK, BERTIL, direktör, Bergianska trädgården, Stockholm 50.
BJELLE, E., direktör, Sveriges Lantbruksförbund, Stockholm.
BJURKLO, INGEBORG, fröken, Malmvägen, Sollentuna.
BJöRKANDER, C. G., konsul, Visby.
BJöRKLUND, KNUT, tandläkare, Dalgången 5, Norrköping.
BJöRKMAN, E., professor, Skogshögskolan, Stockholm.
BLOMKVIST, CARL, trädgårdsarkitekt, Lidingö I.
BLOMQVIST, MANNE, trädgårdsdirektör, Trädskolan, Uppsala.
BODORFF, ULLA, trädgårdsarkitekt, Birger Jarlsgatan 34, Stockholm.
BOIERTH, PER, stadsträdgårdsmästare, Uppsala.
BOLINDER, GURLI, fru, Fredrikshovsgatan 10, Stockholm.
BONDE, CHRISTER, greve, Theleborg, Växiö.
BONDE, PH., greve, Bosjökloster, Snogeröd.
BONDESSON, SJUNNE, trädgårdsm., Box 286, Markaryd.
BONNIER, LISEN, fru, Manilla, Stockholm.
BONNIER, TONY, fru, Alberget 4 A, Stockholm.
BORGLUND, ELSA, fru, Steneby, Dals Långed.
BOSTRöM, GUST, godsägare, östanå.
BRANDT, THORE, överläkare, Adelgatan 5, Malmö.
BRENNIUS, V. U., handelsträdg.m., Brännkyrka handelsträdg., Stockholm 20.
BRUNNSTRöM, S., ryttmästare, Stureholm.
BRUZELIUS, NILS, apotekare, Herserud, Ringvägen 38, Lidingö.
AF BURéN, JULIA, fru, Eriksbergsgatan 44, Stockholm.
BöHM, GUNNAR, herr, c/o Nyman & Schultz, Skeppsbron 22, Stockholm.
BOTTIGER, JENNY, fru, Ulrikagatan 2, Stockholm.
CALVERT, VIVEKA, fru, f. ROSENCRANTZ, Olof Wijksgatan 4, Göteborg.
CARLANDER, OLOF, godsägare, Blombacka, Kålltorp.
CARLGREN, MAURITZ, jägmästare, Östermalmsgatan 89, Stockholm.
CARLSSON, ALLAN, trädgårdsdirektör, N. Strandvägen 6, Frösön.
CARLSSON, MORGAN, trädgårdstekn., Ekehöjdsgatan 36, Göteborg.
CEDERGREN, NAJA, fröken, Riddargatan 1, Stockholm.
CRONQUIST, G. W:SON, civilingenjör, Stadsträdgården 10, Stockholm.
CURMAN, CARL G., godsägare, Antuna gård, Rotebro.
DAEHNFELDTS, L., AB, fröhandel, Fågelsångsgatan 2, Hälsingborg.
DAHL, BERTIL, hort. stud., Alnarps slott, Åkarp.
DAHL, C. G., professor, Svensgård, Hjo.
DAHLBECK, NILS, fil. doktor, Packhusgränd 6, Stockholm.
DAHLBERG, KNUT, häradshövding, Alberget 4 B, Stockholm.
DAHLERUS, BIRGER, civilingenjör, Djursholm.
DANIELSEN, LISA, fru, Uddeholm.
DANIELSSON, ERIK, disponent, Villa Giacomina, Lidköping.
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DEGELIUS, GUNNAR, docent, Järnbrogatan 10 B, Uppsala.
DE VERDIER, G., fru, Ånimskog.
Djursholms A. B., Djursholm.
DU RIETZ, EINAR, professor, Uppsala.
ECKERBOM, NILS, jägmästare, Örebro.
VON ECKERMAN, ULLA, fru, Edeby, Sparreholm.
EDHOLM, HARALD, byrådirektör, Solsidan, Saltsjöbaden.
EDLUND-HANSSON, ANNA, fru, Axelfors.
EKBERG, V., distriktsträdg.mäst., Stora Sjövillan, Äppelviken.
EKBRANT, L., ämneslärare, Alnarps trädgårdsskola, Äkarp.
EKMAN, LEIF, direktör, Råda säteri, Göteborg.
EKVALL, IVAR, direktör, Gränna.
ELIASSON, AXEL, konsulent, Hushållningssällskapet, Västerås.
ENGSTEDT, G., trädgårdskonsulent, Kalmar.
ENVALL, ARNE, disponent, Alviksvägen 48, Äppelviken.
ERICSON, AXEL L., trädgårdskonsulent, Sven Rancksgatan 21, Halmstad.
ERIKSSON, DAVID, trädgårdsdirektör, Tullgarn, Vagnhärad.
ERICSSON, ERIC, trädgårdsdirektör, Halmstad.
ERIKSSON, ERIK, herr, Box 221, Björbo.
ERICSON, OLOF, trädgårdskonsulent, Hushållningsällskapet, Falun.
ERLANDSSON, ASSAR, lantbr., Beateberg, Knislinge.
ESWEIN, ELISABETH, fru, Danbyholm, Björkvik.
FAEGERSTEN, NILS, tandläkare, Birger Jarlsgatan 34, Stockholm.
FAGERLIND, FOLKE, lektor, Stockholms högskola, Stockholm.
FANT, ERIK, arkitekt, Kammakaregatan 8, Stockholm.
FELLE, ÅKE, kronojägare, Ruskträsk.
FERLENIUS, GUST. RUD., trädgårdskonsulent, Kristianstad.
FERSING, BO, jägmästare, Ranvik, Rögle.
FIMMERSTAD, GUST., godsägare Månsarud, Töreboda.
FJELLMAR, OSCAR, trädgårdsmästare, Norrvikens Trädgårdar, Båstad.
FLACH, PAULINE, fru, Ollonö, Östra Stenby.
FLODMARK, E., apotekare, Fridhemsvägen 1, Malmö.
FORHAUG, THURE, H., herr, Box 26, Södra Kramfors.
FRISTEDT, ALLE, konsul, Norrköping.
FORSBERG, ANDREA, professorska, Äkarp.
FRIES, NANNA, fru, Floragatan 3, Stockholm.
FRISENDAHL, ARVID, lektor, Björngårdsgatan 13, Stockholm.
Frändefors Plantskola, EVERT JOHANSSON, Frändefors.
FRöMAN, INGMAR, fil. mag., Odengatan 10, Stockholm.
GAHM, ARTHUR, direktör, Carlandersplatsen 3, Göteborg.
Gatukontorets Parkavdelning, Lilla Nygatan 8, Stockholm.
Gatu- & Vägförvaltningen, Kamrerarekontoret, Martin Krakows Gata 5, Göte¬

borg.
GEETE, E., jägmästare, S:t Eriksgatan 25, Stockholm.
GIBSON, SYLVIA, fr., hortonom, Karlsviksgatan 12, Stockholm.
GRANBERG, I., trädgårdskonsulent, Bergsgatan 16, Karlskrona.
GRANT-OLSSON, LILY, fru, Balderup, Arild.
GREEN, SVEN, direktör, Experimentalfältet.
GULLANDER, EINAR, godsägare, Linnéplatsen 1, Göteborg.
GUNNESEN, FOLKE, fil. mag., Rensgatan 5, Stockholm.
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GUSTAVSSON, CARL, plantskoleägare, St. Strömstad, Norrköping.
GUSTAFSSON, HELGE E., trädgårdsanläggare, Borgargatan 10, Stockholm.
GUSTAFSON, R., trädgårdskonsulent, Vänersborg.
GUSTAWSON, S. A., rektor, lantmannaskolan, Örnsköldsvik.
GUTEMAR, ÅKE, trädgårdsmästare, östervägen 18 A, Visby.
GYLLENKROK, CH., f. WACHTMEISTER, friherrinna, Björnstorp.
GYLLENSTIERNA, GöRVEL, friherrinna, Spannarp.
GöRANSSON, O., trädgårdsanläggare, Skogsholmen, Hindby.
HAGBERG, G., trädgårdsarkitekt, Blekingevägen 1 C, Lund.
HAGLUND, AGDA, trädgårdsarkitekt, Kungstensgatan 3, Stockholm.
HALLDOR, HENNING, redaktör, Vulcanusgatan 9— 11, Stockholm.
Halmstads stadsbibliotek, Halmstad.
HAMILTON, E., grevinna, örenäs gård, Glumslöv.
HAMILTON. EDV., greve, Hjälmsäter, Blomberg.
HAMILTON, JULIE, grevinna, Stockgården, Stocksund.
HANSSON, JOHN, lantbrukare, Högalid, Trälleborg.
HANSSON, J. P. plantskoleägare, Visborgsgatan 43, Visby.
HANSSON, NILS, plantskoleägare, Fjälie.
HASSELROT, GUNHILD, fru, Gripsnäs, Mariefred.
HEDENSTIERNA, H., kammarherre, Mariefred.
HEDENSTRöM, GUNNAR, banktjänsteman, Vikingavägen 26, Nora Trädgårds¬

stad, Danderyd.
HEDIN, JOHAN, handelsträdgårdsmästare, Upplands-Väsby.
VON HEIJNE, SVEN, kapten, Vetenskapsakademien, Stockholm.
HELLERSTRöM, SVEN, godsägare, Marielund, Nättraby.
HERMELIN, CARL-MAGNUS, friherre, Stjärnarp, Eldsberga.
HERMELIN, KARIN, fröken, Marieberg, Bettna.
HEYMAN, G., stadsträdgårdsmästare, Malmö.
HJELMQVIST, HAKON, fil. doktor, St. Algatan 8, Lund.
HJORTH, RAGNAR, byggnadsråd, Engelbrektsgatan 16, Stockholm.
VON HOFSTEN, E., kammarherre, Borrud, Jula.
VON HOFSTEN, GUSTAF, godsägare, Kilagården, Kålltorp.
VON HOFSTEN, S., överingenjör, Domnarvets Järnverk, Domnarvet.
HOLMIN, NILS, överläkare, Baldersgatan 5, Stockholm.
VON HORN, LEOPOLD, trädgårdsföreståndare, S:ta Maria Sjukhus, Hälsingborg.
VON HORN, MäRTHA, fru, Fredrikshovsgatan 2, Stockholm.
HULTKRANTZ, INGEBORG, fru, Lyckås, Högestad.
HULTMARK, D., jägmästare, Källvägen 2, Saltsjöbaden.
Huss, IVAR, doktor, Sysslomansgatan 15, Uppsala.
HüLPHERS, A., trädgårdskonsulent, Lilla östergatan 35, Ystad.
HXGQVIK, EMIL, distr.trädgårdsmästare, Bergsundsgatan 21— 23, Stockholm.
Hälsingborgs Stadsbibliotek, Hälsingborg.
IHRE, JOHAN, ryttmästare, Ékebyhov, Drottningholm.
JACOBSON, INGVAR, direktör, Skansgatan 1, Hälsingborg.
JANSSON, J. G., trädgårdsarkitekt, Riddaregatan 78, Stockholm.
JEANSSON, J., konsul, Kalmar.
JENSEN, ALEX., ingenjör, Östermalmsgatan 97, Stockholm.
JENSEN, HOLGER, direktör, Ramlösa Plantskola, Hälsingborg.
JOHANSSON, ANTON, trädgårdsarkitekt, Ringvägen 24, Nacka.
JOHANSSON, ESTER, fru, Alnarps Trädgård, Åkarp.
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JOHANSSON, FOLKE, byråchef, Skogssällskapet, Göteborg.
JOHANSSON, GUNNAR, hort. stud., Alnarps slott, Äkarp.
JOHNSON, MAGN., plantskoleägare, Bränningestrand, Södertälje.
JOHNSON, SVERKER, herr, Victor Rydbergsgatan 46, Göteborg.
JUHLIN DANNFELT, M., överjägmästare, Linköping.
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ARTFÖRTECKNING

Nedanstående förteckning upptager allenast i det föregående omnämnda träd
och buskar. *vid angiven sida betecknar, att avbildning förekommer. Se även
förteckningarna över träd och buskar å sid. 30, 40— 46, 87, 89— 92.

Acer rufinerve 118.
» saccharum (sockerlönn)

13, 15*. 52, 118.
» spicatum 118.
» tataricum 117, 118.

Actinidia chinensis 37.
kolomicta 136.

Aesculus Hippocastanum
(hästkastanj) 12, 142.

parviflora 12.
Alnus glutinosa (klibbal) 31.

» subcordata 14, 31.
Amelanchier spicata 15.
Aralia elata (= Dimorphanthus

mandschuricus) 136.
Aristolochia durior (=A. Sipho) 136
Asimina triloba 31.
Aucuba japonica 31.
Berberis Thunbergii 119.
Betula lenta 6.

» Maximowicziana 18.
» papyrifera 52.
» pubescens (glasbjörk) 132.
» pumila 52.

Buddleia alternifolia 136.
Buxus arborescens (buxbom) 86.
Carya (hickory) 6, 12, 113.

» cordiformis (= C. amara)
12, 36, 51.

glabra 51.
» ovata 37.

Castanea dentata 12.
sativa (äkta kastanj)

3, 6, 88.
Cedrus atlantica var. glauca 23, 32.

Deodara 32.
libanotica 32, 33*.

Cephalotaxus drupacea 33.
Cercidiphyllum japonicum

136, 140, 142.
Chamaecyparis Lawsoniana 19, 21,

32, 136, 137, 142.

Abies alba (A. pectinata) 141.
amabilis 145*.
arizonica 137, 141, 145.

» balsamea 141, 143.
concolor 51, 66, 141, 145.

var. pendula
177*, 178.

» Faxoniana 59, 60*.
» grandis 10, 18, 19, 32, 68,

141, 143.
» holophylla 52, 59.
» homolepis (=A. brachy-

phylla) 141.
Lowiana 10, 20, 32, 68, 146.
Lowiana x grandis 8, 32, 68.

» Mariesii 22, 23*, 75.
» nephrolepis 59.

nobilis 51, 137, 145.
» Nordmanniana 68, 69, 141,

145.
Nordmanniana X alba 69.
recurvata 59, 63*.

» sachalinensis 51, 59, 62*,
141, 145.

» sibirica 141.
» sutchuenensis 59, 61*.

Veitchii 51, 59, 141, 145.
Acer (lönn) 13, 117.

» campestre tnaverlönn) 118.
» dasycarpum (= A. sacchari-

num) 118, 140, 142*.
Ginnala 117, 118.
griseum 8.
mandschuricum 119.

» Maximowiczii 13.
» nikoense 119.
» palmatum 118, 142.
» pennsylvanicum 118.
» platanoides (Skogslönn) 117.

f. Schwedleri 117.
» rubrum (= Rei-

tenbachii) 117.

»
»

»
» »

»

»»

»

»

»

T>

»

»
»

»
»

» »
» »
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Evonymus alata 116.
europaea (benved)

115, 131.
sachalinensis

(=E. planipes) 116.
Fagus ferruginea (= F. grandi-

folia) 115.
Fraxinus (ask) 72.

americana 137.
excelsior var. pendula

140.
oregona 31.
pennsylvanica 137.

var. lanceo-
lata 52.

Cham. Laws. var. Alumii 136.
» f. filiformis 142.
» var. intertexta 136.

» nana 32.
» »Silver Queen»

28, 32.
» sulphureus 32.

nootkatensis 4, 21.
obtusa 27, 136, 142.

» pisifera 61, 62, 136.
var. filifera 62, 136.

Chionanthus virginiana 17.
Cladrastis lutea 31.
Clerodendron trichotomum 14.
Colutea arborescens 86.
Cornus florida 14, 136.

mas 14.
Kousa 15.

Corylus Avellana (hassel) 86.
Cotinus Coggygria

(= Rhus Cotinus) 31.
Cotoneaster Dielsiana (= C. appla-

nata) 119.
divaricata 119.
horizontalis 119.
integerrima (= C. vul¬

garis) vanligt oxbär
119.

multiflora 119.

»»
»

»» »
»»

»»
»

»»

» »
»
»

»

Ginkgo biloba 21, 141.
Gleditsia triacanthos 8, 10*.
Halesia caroliniana (= H. tetrap-

tera) 12.
monticola 12.

Hamamelis japonica 16, 136.
mollis 16.

» x japonica 16.
virginiana 16.

Hedera Helix (murgröna) 31.
Hibiscus syriacus 83, 85.
Ilex Aquifolium (järnek) 31.
Juglans cinerea 14.

nigra 3‘, 6, 51.
Sieboldiana 51, 66.

» X cinerea 14, 51, 66.
Juniperus chinensis 136.

communis (en)
50, 133*, 175—176*.

horizontalis 136.
virginiana 6.

Kolkwitzia amabilis 17*.
Laburnocytisus Adamii 31.
Laburnum alpinum (gullregn) 8.

anagyroides (= L. vul¬
gare) 31.

Larix (lärkträd) 74*.
» decidua (= L. europaea) 6.

» X occidentalis 51, 66.
» Gmelini var. japonica 138.
» laricina (=L. americana)

5, 51.
» leptolepis 21, 138*

» X decidua 68.
» pendula 6.

»
»

»

»
»
»»

»
»

»»
var. calocar-

pa 119.
Crataegomespilus grandiflora 13.
Crataegus (hagtorn) 88.

chlorosarca 120.
crus-galli 120.
dsungarica 120.
intricata (= Cr. cocci-

nea L. delv.) 120.
Lavallei 120.
monogyna 120.
Oxyacantha 120.
prunifolia 120.
punctata 31.

Cryptomeria japonica 21, 22, 26. 32.
Cunninghamia lanceolata 22.
Cupressus (cypress) 85, 88.
Cytisus pupureus 31.
Daphne Mezereum (tibast) 83, 85.
Decaisnea Fargesii 17.
Diospyros virginiana 14.

»» »
»

»
»

»»
»»

»
» »
»
»
»

»

»
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Laurus nobilis (lager) 85.
Libocedrus decurrens 4, 33.
Lindera Benzoin (= Benzoin aesti-

vale) 31.
Liquidambar Styraciflua

(ambraträd) 112.
Liriodendron Tülipifera

(tulpanträd) 6, 13, 35*, 36, 51,
112, 135.

Lonicera Periclymenum
(vildkaprifol) 83, 85, 131.

Magnolia acuminata 13, 142.
obovata (Thunb. ej Willd.

& auctt. = M. hypoleuca)
13, 137.

parviflora 54*, 55.
Soulangena (=M. denudata

X liliflora) 13.

Picea jezoensis 141, 143*.
var. hondoensis

X glauca 66.
» »

» Koyamai 61.
» Omorica 24, 25*, 75.
» orientalis 137.
» . pungens 137, 141.

sitchensis 18, 19, 68, 72, 141.
X glauca 66, 68.

(Picea sitchensis X glauca)
X glauca 66.

» Wilsonii 59, 64*.
Picrasma quassioides 31.
Pieris japonica

(= Andromeda j.) 17, 143.
Pinus (tall) 85.

» Armandi 61.
» excelsa 33.
» Jeffreyi 20.
» koraiensis 23.
» monticola 20, 21.
» Mugo (=P. montana) 4, 131.

nigra 6, 131.
» var. austriaca 18.
» var. Poiretiana 18, 19*.

» parviflora 23, 137.
» Peuce 20.

»
» »

»

»
»

var. Lennei 13.
Malus floribunda (= Pyrus f.)

31, 39.
Morus alba (vitt mullbär) 13.

nigra (svart mullbär) 4.
Parrotia persica 31.
Paulownia tomentosa 55.
Philadelphus (schersmin) 85, 86.

coronarius (luktschers-
min) 83, 85.

» »

» »
• »

»

»
Peuce X Strobus 20.
ponderosa 20.Picea (gran) 85.

Abies (= P. excelsa; vanlig
gran) 4.

»tysk gran» 138, 139*.
144.

var. Gregoryana 25,
26, 28*, 29*, 39.

f. monstrosa 148.
var. pygmaea 25, 26.
var. pyramidata 24.
f. viminalis (slokgran)

148, 165.
f. virgata (ormgran)

25, 26, 147—167*.
subf. tabu-

laeformis

»
var. scopulorum 20.

resinosa 27*, 58*.
rigida 136.
silvestris (vanlig tall) 76".

f. condensata
93—104*.

f. plicata 94, 104.
var. fastigata

94, 104.
Strobus 21, 139, 141.
tabulaeformis 61, 71*.

Pistacia Lentiscus 85.
Platanus acerifolia (P. occidentalis

X orientalis) 13.
Platanus occidentalis 58.
Poncirus trifoliata

(= Citrus trifoliata) 31.
Populus alba (silverpoppel) 88.

canadensis var. Marylan-
dica 10.

canescens 72.

» »»
»
»»

» »» »

» »» »
»» »

» »
»» »
»

» »

» »

165—167*.
asperata 59, 65*, 67*, 69*.
Engelmanni 141.

X glauca 66, 73*.
glauca (= P. canadensis, P.

alba) 51, 68.

» » »
»

»
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Populus koreana 53*, 168— 172*.
Maximowiczii 168.
nigra (svartpoppel) 88.

» var. italica
(= P. n. pyrami¬
dalis) 53*, 54.

tremula (asp) 37, 70, 72,

Quercus velutina (=Q. tinctoria)
17.»

Rhus typhina 140, 142.
Robina Pseudacacia (vanlig robi-

nia) 6, 88.
Rosa centifolia 85.

» chinensis 85.
» cinnamomea 85.
» damascena 85.
» gallica 85.

Rosmarinus officinalis 85.
Rubus Lagerbergii 131.

» radula 131.
» scanicus 132.

»
»

»
88.

var. erecta 142.
var. gigas 53.

» ■�

» »
tremuloides 74.»

X tremula 70,
73, 74.

» »

vernirubens 10.»
spectabilis 35*, 36.Prunus Laurocerasus 31, 85.

Maacki 55*, 58.
pennsylvanica 58.
serotina 140, 142.
spinosa (slån) 131.
subhirtella var. pendula 31.

var. autumnalis 51.

»
Salix 72.»

alba var. tristis (= S. a. var.
vitellina pendula) 136.

» fragilis (knäckepil) 88.
» pentandra (jolster) 88.

Sarothamnus scoparius
(har-ris) 85.

Sciadopitys verticillata 22, 141.
Sequoia sempervirens 32.
Sequoiadendron giganteum

(= Sequoia g.) 4, 32.
Solanum dulcamara (besksöta) 131.
Sophora japonica 8.
Sorbus alnifolia 16.

torminalis 14.

»»
»
»
»
» »

Pseudolarix amabilis 22.
Psedotsuga taxifolia (= Ps. Doug-

lasii) 4, 5,
19, 72.

» var. glauca 205.
» var. caesia 205.

»
»

Pterocarya fraxinifolia
(= P. caucasica) 12, 142.

Pyracantha coccinea 83.
» yunnanensis 136.

Pyrus amygdaliformis v. persica 13.
floribunda se Malus f.
salicifolia 14.

Quercus (ek) 75‘, 130*.
Cerris 6, 113.
borealis var. maxima

(= Q. rubra) 3, 6, 14,
37, 113, 116.

coccinea 117.
Ilex 88.
palustris 14, 113, 117.
petræa (= Q. sessiliflora)

50, 132.
var. heterophylla

132.
robur (vanlig ek) 50.
Turneri var. pseudoturneri

Spartium junceum 85.
Styrax japonica 31.
Symphoricarpus orbiculatus 36.
Syringa 85.»

afghanica 105.
Emodi 105.
Josikaea (ungersk syren)

105.

» »
»

»
»

Meyeri 106.
persica 83, 106.
pinetorum 108.
Sweginzowii 107*, 108,

109.
Tigerstedtii 105—110*.
vulgaris (vanlig syren)

83, 86, 105.
yunnanensis 106*, 107*,

108, 109.
Taxodium distichum

(sumpcypress) 23.

»
»
»»
»»

»
»
»

» T>

»
»
»

16.
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Taxus baccata (idegran) 18, 141.
Thuja 85.

Tsuga heterophylla 19, 20.
Mertensiana

(= Ts. Pattoniana) 22, 137.
Ulmus (aim) 11, 12.

americana 52.
campestris 88.
carpinifolia var. sarniensis

(=U. campestris Wheatleyi)
11*, 12.
glabra var. montana

121—128*.
var. scabra 121— 128*.

»
occidentalis 3.»

var. fastigiata
23*, 26.

plicata (=Th. gigantea)
4, 19, 34, 139, 142, 143.

Standishi 135.

» »
»

»
»

»
Thujopsis dolabrata 136, 142.
Tilia cordata (skogslind) 131*, 132,

134.
» europaea (=T. vulgaris, in¬

termedia; parklind) 14.
» petiolaris 141, 142.

Torreya californica 22, 33.
nucifera 34.

Tsuga canadensis 3, 5, 6, 136, 138.
diversifolia 22, 142.

»
pumila 52.

Virburnum Carlesii 136.
»Laurus-tinus» (=V.
Tinus) 85.

»

»
»

Vinca minor 36.
»
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Allt för trädgården
Si:S*>.J2. S)æfinfeídCÿ SvöftancfeX

Ä3 I5

HÄLSINGBORG
Fâgelsângsgatan 2
Tel. 205 75 (växel)

STOCKHOLM
St. Nygatan 33
Tel. 201683

Besök våra
butiker.

##
till köksväxt- och
blomsterträdgården

A.-B. NORDISKA FRÖHANDELN

Begär vår
katalog!ro

Stockholm45 Mäster Samuelsgatan — Tel. 23 02 85
Filial: Nybrogatan 16. — Tel. 611613

Alla slag av trädskolealster
och perenna växter i högsta
kvalitet! Begär katalog!A D E L S N Ä S
TRÄDGÅRDAR, ÅTVIDABERGTel. Namnanrop: »Baroniet»

PARKTRÄD och PRYDNADBUSKAR,
RABATT - och STENPARTIVÄXTER

beställas från

Lantbruksakademiens trädgård

EXPERIMENTALFÄLTET.
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PERENNA och STENPARTIVÄXTER
I FÖRSTKLASSIGT OCH STORT SORTIMENT.

Begär katalog.

A.-B. C. F. Landsberg, Plantskola.
P å a r p — Telefon Hälsingborg 970 10.

ERIK LÄCKS PLANTSKOLA A. B.
RÖNNINGE

Perenna växter och stenpartiväxter.
Rosor, park- och prydnadsbuskar.

Fruktträd och bärbuskar.
Telefon 130, 445.Begär katalog.

STENSBORG
är en god inköpskälla när det gäller verkligt vinterhärdiga
växter för park och hemträdgård. Låt oss därför sända Er
vår rikt illustrerade katalog. Säkert innehåller den något,
som intresserar Er.í>'

STENSBORGS TRÄDSKOLOR A/B
Tel. 108 01, 123 01Grundad 1890 KARLSTAD

VÄLJ WEIBULLS VÄXTER
Ett rikhaltigt sortiment av träd och buskar, häck- och klätterväxter, rosor
och perenner erbjudes i Weibulls Trädgårdskatalog, som sändes på begäran.
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lit•Snabbare, billigare än grävning.
•Större aktivt planteringsrum.
•Yppigare, motståndskraftigare träd

med hastigare utveckling.
• Mera och bättre frukt.
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Körsbärsträd, planterai
med sprängning. Efter
12 dr stammens omkrets

42 cm.

Körsbärsträd, planterat
med grävning. Efter 12

år stammens omkrets
24 cm.

Plantering vid
sprängning.

Plantering vid grävning.

Begär handledning och uppgift om närmaste återförsäljare från
NITROGLYCERIN AKTIEBOLAGET
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