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VEKA WORIN

Demirologexkursion pa den gröna ön

I ):i och dä under pågående exkursioner diskuleras alllid näsla resa, och
iinda sedan skolllandsfärden ha allt Iler röster höjts för Irland, tills del
11)58 blev allvar av.
Den II) maj
en disig och litet gråkall morgon
fylldes hela vänlhallen på Bulltolta av glall sorlande och mycket förväntansfulla dendro
inte så myckel i Skåne som på Irland, och risk
loger. Det var dimma
för landningsförbud i Dublin försenade vår avfärd. Dessutom hade en
av våra deltagare rest världen runl de sista 7 åren på utgånget pass, men
lorhi vaksamma ögon i Bulltolta kom han inte. Passet måste förlängas per
lelclön med konsulatet, och när vi slutligen kommo åstad i våra två hos
Transair chartrade plan, visade del sig, att vi måste gå ned i Amsterdam
för tankning och översyn. Dessa förseningar gjorde att vår utlovade
”frieflermiddag” i Dublin med shopping av tweed och linne gick om
intet. Isliillet lingo vi genom den förlängda flygfärden ett osökt tillfälle
alt från luften jämföra det rationella holländska kulturlandskapet, rulal
och randat av spikraka kanaler och läplanteringar, med det irländska.
Även del är indelat men av murar och buskkratt, vilka mjukt böja förbi
ett vallenhål eller en slenbumling, och ett vackert gammalt träd får gärna
slå kvar mill ute pä åkern, om del behagat slå sig ned där. Våren var
hemma var just ingenting grönt, men i Holland började träden skimra
sen
lätt, och på Irland var allt redan saftigt grönt, så när som på asken och
et l stort vidkronigt träd, som visade sig vara Ulnuis procera, den s.k.
engelska almen.
Turen genom Dublin in (ill hotellen kröntes av blommande syren,
kastanj och gullregn, och över murar vällde Clematis montant t rubens
med sina ljusrosa blommor
på håll svår att skilja från blommande
spaljelräd. Det spanska inflytandet på Irland är mycket stort, och det
konstaterades inte minst i de orgier som lirades i sammansättningen av
blomslerfärgerna. På världens kortaste men bredaste bro över Royal
Canal hälsades vi av Tnlipa ’Clara Butt’ med sina ljuvligt satinrosa blom¬
mor, ihjälslagna av gyllenlack i alla nyanser från gull lill orange
för att
inte tala om den rödbetsröda infattningen.
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Fig. (i. Mount Usher. Parti av ån med huvudbyggnaden i bakgrunden t. v.
Mount Usher, Co. Wicklow.
Sven Linde 1958.

Polo

lin stor del av de mångfaldiga rariteterna bland lövträden hade ju ännu
inte börjat blomma, men några föllo desto mer i ögonen: Cornus /Inrida
med sina platta, vita blomställningar i ofantlig mängd och Pieris Forrestii en kinesisk släkting till vår anspråkslösa rosling med sina vida,
höga buskar, som tycktes blomma i både vill och rött. Det röda var emel¬
lertid de tätt sittande, just utsprungna bladen i skottens lopp; de rikliga
blommorna äro små vita klockor, som hänga i ensidiga klasar. Så blom¬
made ju även här diverse Rhododendron — särskilt azaleor av mollisgruppen med färger i gullgult, aprikos och rosa. Nämner man dessutom
buskpioner och magnolior, är det bara ell litet, litet urval. Men lill detta
komimi, särskilt i »fuktträdgårdens» frodiga mylla, mängder av vackra
och intressanta perenner, vilka några av de deltagande damerna ägnade
speciellt intresse. Här fanns ju för ovanlighetens skull arter, som skulle
kunna odlas också hos oss. Hade inte slutligen regnet börjat strila alltför
intensivt, hade vi väl blivit kvar till natten.
att söka nattlogi. Detta skulle
Men vi hade ju ett mål kvar för dagen
vi enligt programmet få i Wexford och Rossiare, och det var många mil
14
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Fig. (S. Parti av parken vid Mount Congreve med ett prakti'ulll träd av flikblailig
Mount Congreve, Co. Waterford. In the
Folo lirik Hedström 1958.
bok.
background, a large specimen of Fagus silvaüca f. laciniula.

ägaren, som log emot oss och själv demonslrerade sin park, visade sig
vara en otroligt energisk person, som tre fjärdedelar av året sitter som
atomprofessor i London och resten av året ägnar sig åt all återuppbygga
sill fädernegods. Inte nog med detta, del visade sig, alt han själv behärskar
växlmaterialet och bl. a. hade Rhododendron-bomning som hobby. Med
hl. a. förbi några
långa kliv och munter sakkunskap förde han oss raskt
utmärkt vackra ädelgranar, som han inte ägnade någon som helsl upp¬
ned lill parken med dess rododendron. Det mesta fanns i
märksamhet
i själva verket var ägarens största bekymmer, all allt
jätte-exemplar
växte för våldsamt i den lösa lövjorden. Några sorter med stora klocklika
blommor i ljust rosa till nästan vilt hörde till de vackraste Rhododendron
och dock ansåg Mr. Congreve, all just en av
vi över huvud taget sett
bin
dessa, som han själv gjort, egentligen var en misslyckad produkt.
buske med hårda, smala blad som vi sell redan på Howlh men inte kunnat
-

tö

professorer och andra nymodigheter, höra sagorna hemma på Irland och
liksom deras »Fairy Rings». Den bästa bilen jord på en
respekteras
egendom förbehölls alltid älvorna, den hägnades med vidjor, och en jord
vall kastades upp däromkring och gräsbesåddes. Den ringen skall hållas
i hävd och får inte förstöras; den dumdristige, som del gör, drabbas av
allsköns olycka.
Till sist inbjödos vi alt bese den ultramoderna ladugården med eget
mejeri och en utsökt besättning små sherrylargade, nästan ulliga jerseykor
med milda rådjursögon. Den första tiden vågade ingen köpa denna ny¬
modiga mjölk, men så småningom går den väl ål.
När man färdas pä
Irland kan man först inte bli riktigt klok på de stora tunnorna, som
slä här och var, men förstår slutligen all de äro mjölkcenlralcr, ty hela för¬
middagen kör man om mjölkskjutsar och ser dem tömma mjölk i tun¬
norna, och då står det plötsligt klart all irländarens talesätt "Fear (lod and
sleep on to noon” fortfarande har fog för sig. Vad som också frapperar är
vita hästar, som beta på mossarna, zigenarnas ilummiga
alla hästar
sydamerikanska hästar och sjöstaden Corks härliga arbetshästar med
blank polerade mässingsbeslag, och alla skockar av lata åsnor, som ligga
mitt på vägen och sola sig.

Parknasilla, Kildare
K, ft er lunch i Cork och en del fruktlösa försök att handla fortsatte vi i
ilmarsch mot Parknasilla, färdens yttersta post mot sydväst och Atlanten
med subtropisk växtlighet. På vägen drucko vi le på Killarney Hotel,
liksom Parknasilla ett av de fyra hotell som ingå i Créai Southern
Hotel-serien och ägas av Irländska Järnvägarna. Här voro vi redan inne i
Killarnevs nationalpark. Dessvärre färdades vi nu i hällande regn med
dimmor över fjälltopparna, men ingenting kunde dock utestänga in¬
trycket av den otroliga frodigheten i växtlivet vid sidan om vägen. Här
växte jätteekar med ilex, ormbunkar och Rhododendron /lonlicum, hell
vildväxande i snår
dessvärre ännu ej i blom
som undervegetation
tillsamman med björk och en del sälg. Olvon och hagtorn voro däremot
i blom. Saxifraga mnbrosa, skuggbräckan, täckte marken som linnean
hemma hos oss. Vid Parknasilla stod Fuchsia riccarloniana just färdig
att sia ut. Den växer efter vägarna som nyponrosorna hos oss, och mot
ruinen av Derryquin Castle hade den nått en höjd av 1 f> m. Den sub¬
tropiska växtlighet, som planterats vid Parknasilla men nu sköter sig
själv, ger ett högst kuriöst intryck: bambu, pampasgriis, palmer (som
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Fig. 11. Den japanska trädgården nära Kildare.
The Japanese garden near Kildare.

Foto Krik Hedström

11)58.

’ ’ 1 )enna trädgård avser att symbolisera M än niskans L i v. Genom G I ö m skans
Port inträder Pilgrimmens Själ bland träden och kommer därefter till en
glänta med Födelsens Grotta, beskuggad av ett körsbärsträd. Här symboliserar
en mellan klippor nedsänkt, kort och slingrande stig Barndomens år av blindhet
och ovetande, varifrån vi kommer till en kulle av klippblock. Genom denna leder
en tunnel från Mörker till Ljus, från Okunnighet till Kunskapens Blom¬
ning. Halvvägs genom den slingrande tunneln är en öppning, där en trappa leder
upp till Lärdomens Kulle krönt av en åldrig fura. Ofta frestar denna furkrönta
höjd lärjungen att blicka alltför högt, men där finns en obevakad håla i marken,
som tvingar honom till aktsamhet, innan han kommer nedför kullen till sina med¬
människors nivå. Längs en slingrande stig, fortfarande bevakad av klippor, når
han till Skiljevägen. Till höger symboliserar en lund av blommande körsbärs¬
träd Frestelsen, och den, som tar den stigen kan aldrig finna vägen till Livs¬
målets Höjd. Till vänster är Äktenskapets stig, på vilken pilgrimmen över
upptäckternas stenar når den stilla Glädjens och Undrets (). Men han kan inte
stanna där. Alla stigar leder till vidare Frestelse, över en stenbro till bambubron
20

distingerad senator och husets unga damer, klädda i högtidligt svart.
Men även denna sista hållplats på vår lard hade dendrologiska sevärd¬
heter alt bjuda: gårdsplanens grupper av låg Skimmia med lysande
röda bär och murarnas beklädnad av Clematis monlana, i både vilt och
skärl, och Choisyrt ternata med Irefingrade blad och vila, ljuvligt doftande
blommor.
Del var ett myckel glatt sällskap som så småningom uppsökte' sina hotell
för litet vila, innan vi tidigt den lä maj startade i våra nu så kära bussar
till llygfä Itet och hemresan.
Till sist ett riktigt varmt tack till exkursionslcdarna
inte bara för allt
som gjordes under resan för all hälla oss samlade, så all hela programmet
kunde genomföras på fem korta dagar utan även för a 1 1 1 botaniskt och
dendrologiski vetande, som slösades på oss. Dessutom var del hela oändligt
väl förberett med en programförklaring, som innefattade hela Irlands
historia
den måste ha tagit många nätters ro och dagars oro. fack och
för
berikande färd!
igen
tack

TI

toria. Nå, dessa tinkers hade sina kärror dragna av de nättaste hästar,
skäckiga i rent vitt och mörkaste kaffebrunt
exakt av samma typ !
byggnad och färg som de parhästar, efter vilka i min barndoms Norrköping
en herrgårdsfru från Vikbolandet brukade komma inkörande till stan.
Desto mer enformigt grå och söeknig, med undergivenheten skriven över
hela sin satta men sega lekamen var den lilla irländska åsnan
här inte
kallad donkey ulan ass.
Av den vilda faunan såg vi nästan ingenting alls
inte ens av fåglar.
Kanske var vi för tidigt ute
våren var ju ännu ej slut och värmen nyss
kommen (och kommen mycket nätt och jämnt!). Del borde ju eljest ha
drällt av småfåglar i alla dessa häckar och snår, mellan vilka vi för och
som förvisso hör till de mest karakteristiska inslagen i del irländska
eller som komplement till
grova, ofta
landskapet. Omväxlande med
även imponerande höga och genomgående imponerande viillagda murar
omgav de vår färdväg, men dessutom bildade de gräns mellan de olika
skiftena av den uppodlade jorden. Vi såg inte så myckel av detta, så länge
vi for, första dagen, utmed kusten från Dublin söderut men desto mer sen
vi styrt in på stora inlandsvågen mot väster. Därför dröjde det också en tid,
innan vi riktigt på nära håll och i mängd lick uppleva senvårsllorans
färggivandc element framför andra, Ulex euro/xietis, ärltörnet
irländurnas gorse eller furze eller whim, på gaeliska aileann. Visserligen kantade
dcn redan vid Howth, vårt första dendrologiska mål, vår stig upp mot
liluxiodeiulron-bexgel, men här var den faktiskt inplanterad och detta till på
köpet i en form med fyllda blommor. Var enskild blomma var ju inte
vacker, men effekten av den ytterligt rika blomningen var intensiv. Doek,
den vilda, enkla formen kunde nog egentligen mäta sig med denna, närden
väl kommit i fullt flor
det lick vi småningom se. Först skymtade den på
avstånd som bälten på de långsamt sluttande bergssidornas välbelade
hedar. Sen kom den oss nära till mötes och löpte som gullgula stranger
över betesmarkernas gräs
som i vissa trakter för övrigt i alltför många
fall hade ett inslag av veketåg, Junciis e/fusiis, som vittnesbörd om dålig
hävd ungefär på samma sätt (och med samma yttre effekt) som tuvlåteln
hemma hos oss.
Allteftersom vi drog oss längre västerut, ersattes ärltörnet mer och mer av
Whitethorn, hagtornen, som just började slå ut på allvar. Två arter linns
vilda på Irland (liksom i Storbritannien), av vilka den hos oss som vild råti
sällsynta men dess oftare odlade Crataegus monogyna anges som allmän,
medan frekvensen är betydligt mindre för den art, vi brukar benämna med
det linneanska namnet C. oxyacantha men som i engelska och irländska
floror numera kallas C. oxyacanthoides.
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murgrönan, i Webbs Irlandsflora med rätta betecknad som ymnig, som i
som snart sagt allestädes
sådana fall inte nöjt sig med att
klä in
i
stammarna i sin glänsande svepning utan uppe kronan bildade liksom
ett träd i trädet. Om den verkligen ibland stryper träden till döds, vill jag
låta vara osagt, men nog pekade indicierna i den riktningen.
1011 mörkare inslag kom också här och där genom åsträndernas alar
(där stundom stensötan klättrade högt till väders pä sina tropiska släk¬
tingars maner) och skogsgläntornas vanligen mer eller mindre snåriga
kristtorn (Ilex (upiifoliuin'). Här och där slod också som en solitär vid en
avtagsväg ett mörkt, rundkronigt träd av den vintergröna, småbladiga ek,
som i bladen kanske har en viss likhet med kristtornen och i varje fall bär
namnet Queren.s ilex; även på svenska har den ibland fått dela namn med
hellre bör ilen kallas stenek.
denna och kallats järnek
Del var eljest nästan regel, all i fråga om träden det mörka inslaget kom
från utländska arter, odlade eller mer eller mindre förvildade. Men därvid
bör man ha i minnet, all den inhemska trädlloran är förblullände fattig
även i fråga om artantalet. Så ingår ingen lind i den vilda irländska Horan,
inte heller aven boken, som dock ofta odlas. Den nyss nämnda skogsalmen
( "Wycli chn"
vad nu detta namn kan betyda, möjligen "mjukalm”)är
som inhemsk på Irland en sällsynthet, och dess likaledes ofta odlade
släkting IJ. procera, den engelska almen, linns där inte alls som indigen.
Inte ens boken, som gärna odlas och på Ilera håll blivit naluraliserad, är
någon inhemsk art. Och både sykomorlönnen, vanlig både i skog och på
fält, och den mera sällsynta naverlönnen är från början trädgårdsllvklinga r.
Idegranen är sällsynt som vild, och det är kanske diskutabelt, om den
speciella form, som kallats irländsk idegran, var. hibernica, trots dessa
dess rätta latinska
namn verkligen skall kunna anses som inhemsk
namn skall väl för resten vara var. faslii/inln, vilket syftar på dess karak¬
teristiska växtform. Med sina nästan svartgröna, slutna, äggformiga kronor
representerar den del mörkaste av allt mörkgrönt, men sä ser man den också
oftast planterad som gravvakt på de för övrigt ofta tröstlöst trista kyrko¬
gårdarna. Samma attribut kan man ofta nog ha lust att ge även själva
vegetationen, sådan den pä sina håll utformats av människohand
en
skog ej långt från Dublin av blandad österrikisk svarllall och australisk
eucalyptus hör definitivt till det förskräckligaste i skogsväg jag har sett.
Men båda växtslagen trivdes
som sä mycket annat främmande i
växtväg. Det hör faktiskt till den irländska växtlighetens säregenheter, hur
element från de mest skilda delar av världen, som införts i odling på den
gröna ön, sedan förvildats och ofta naturaliserais i en sådan kvantitet och
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arter är vårblommande. På sina ställen dröjde det kvar i kanten av ett
snår en blekgul blomma av jord vivan, denna vackra Primula som i den
svenska (loran tyvärr är ett minne blott men som på de brittiska öarna
gör skäl för artnamnet vulgaris, den vanliga. Dess engelska namn är
Primrose, bekant genom ”Primrose League”, den av bl. a. Lord Randolph
Churchill bildade konservativa organisation, som kallades sä därför att
jordvivan var Disraelis älsklingsblomma. Arten hybridiserar inte sällan med
Primula veris, på engelska Cowslip; namnet Oxslip brukar användas för
denna hybrid.
Gullvivorna, västerut sällsynta, tog till i antal när vi närmade oss Dub¬
lin på återresan och började nu stå i rikt 11or på ängarna. Och överallt
på alla betesmarker växte naturligtvis Bellis perennis som massor av vita
eller blekrosa stjärnor. I sydvästra Irland såg man ofta i rika bestånd en
törelart, Euphorbia hyberna, som gulgröna ruggar höja sig ur gräset; det
är en art av sydvästeuropeisk utbredningstyp, ett ”atlantiskt” inslag i den
brittiska Horan och i Storbritannien inskränkt till några la sydliga och
västliga distrikt men i Irland så vanlig, att den fåll namnet Irish spurge,
irländsk törel. Även Linnes latinska namn skall säkert betyda detsamma,
eftersom arten hos hans företrädare Dillenius kallades Tilhymalus hibernieus och i Species plantarum av Linné bl. a. angavs från Hibernia, dvs.
Irland; det var väl av en olyckshändelse som detta blev till ”hyberna" ,
ett ord som betyder vinter- och i delta sammanhang är alldeles menings¬
löst.
Karakteristiska för den atlantiska florakaraktären är ju också en del av
inte minst hjortlungan, Asplénium
de ormbunkar, vi såg under vår färd
scolopendrium (eller Phyllilis scolopendrium), som i de västra delarna av
vårt reseområde rikt och väl utbildad prydde själva loppen av stenmurarna,
medan arten på de få ställen där den finns i vårt så mycket torrare klimat
kryper ner i brunnar eller klippspringor eller gömmer sig i grottor för att
uthärda. Liksom på så många håll i Lngland såg vi ju även här och där i
Irland stora ytor bevuxna med örnbräken, bracken, i denna jättehöga (och
på vissa marker ohejdbara) ras, som brukar falla gästande svenskar i
ögonen. En större sensation var dock en annan ormbunksart, Dryopteris
Barreri, raggträjon, vilken mötte dem som på återvägen kunde göra en
avstickare upp på Killarneys bästa utsiktsberg och i den underbara dalgängen vid uppvägen (med ett sällsynt elegant vattenfall i bakgrunden) omviflades av dess palmbladslika blad
av nästan samma längd som hos
en väl utvuxen slrutbräken och ordnade nästan lika regelbundet strutlikt
som hos denna. 1 Skandinavien finns raggträjon endast vid norska väst¬
kusten.
-

‘2.X

Även i parkerna fann man sådana främmande element helt naluraliserade och ofta i en förbryllande blandning med inhemska, stundom närbe¬
släktade arter. Särskilt påfallande var det i en park som Howlh, där
marken täcktes av blommande klockhyaeinter, dvs. Scilla av gruppen
Endyrnion med klocklika hängande blommor. Av dessa finns det nu två
arter: dels .S. hispanica , den spanska klockhyacintcn, med ganska öppna
klockor i allsidig, rätt bred klase, normalt av en mild violblå färg, dels
S. non-scripta, den engelska klockhyacinten, engelsmännens Bluebells,
med smal, ensidig, nästan plymlik klase av nästan cylindriskt klocklika,
mörkare och renare blå blommor. Endast den sistnämnda är inhemsk
på de brittiska öarna, men den spanska arlen låter sig odla där med största
lätthet och förvildar sig med förtjusning. Av båda arterna finns nu också
som på Howth
båda arterna med
skära och vita former, och växer
sina olika färgformer tillsammans, blir resultatet ett sannskyldigi sammel¬
surium, där färg- och formtyper kombineras på de mest skiftande siitl
arterna visar sig nämligen ytterst benägna alt hybridisera, och hybriderna
sätter tydligen rikligt med frö.
en del
På Howth blandade sig ytterligare en förvillande faklor i leken
exemplar med vackra vita hängande klockor visade sig vid närmare
betraktande inte alls vara någon Scilla ulan en lök, närmare bestämt
Allium triquetrum, en sydeuropeisk art, som trivs utmärkt på liera håll i
Irland och som är mycket karakteristisk även genom sin skarpt trekanliga
stjälk. Den påminner eljest inte så litet om ramslöken, Allium ursinum,
som ju dock har öppna, sljärnlika, upprätta blommor; på några ställen
hade vi tillfälle att se båda arterna tillsammans, utom vid How th i parken
vid Powerscourt och i Dublins botaniska trädgård.
Men, för alt återgå lill scillorna, så såg vi också på andra ställen de äkta
bluebells i rena bestånd
kanske allra vackrast vid Mount Congreve,
där marken på stora ytor var en jämn blå matta av blommor. Då kunde
man rentav undra, om inte den blomman fått lämna sin färg till Irlands
vapensköld, som upptar en gyllene harpa i blått fält.
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Fig. 1. Del av klonarkivet på Kratte Masugn. T. v. ympar av den bredkroniga
Växbo-tallen, t.h. ympar av den smalkroniga Briindbo-tallen.
Foto Sigurd
Part of the “clone archives” at Kratte Masugn. Grafts from a
Blomquist 1960.
wide-crowned pine from Viixbo (left) and a narrow-crowned pine from Briindbo
(right).

emot av länsjägmästarc Eric Persson med Cru Inga. Länsjägmäslaren häl¬
sade oss välkomna och berättade, all i denna skola fostras lantbrukar¬
nas söner till duktiga skogsarbetare, och där försöker man öka deras inI resse för skogen och för god skogsvård.
Vid skolans invigning planterade dåvarande jordbruksministern Sköld
en lind, som vid vårt besök snail väckte professor Nils Sylvéns intresse.
Exkursionens första dendrologiska inslag blev en leklion av Sylvén om
lindar, och snart hade vi fått veta, att nämnda vackra vårdträd framför
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ligen vackra Brändbo-tallcn (X 4400). Många drag hos ymparna, t. ex.
grenvinkel och grenlängd, känner man lält igen från moderträden, plus¬
träden, i skogen, vilket fotografier av dessa gåvo ett utomordentligt belägg
för (lig. I ).
Hur dessa plusträd användas i fröproduktionens tjänst, demonstrerades
vid en av de s. k. fröplantagerna på Kratte Masugn. För höjdlägena över
300 m ö. h. inom Gävleborgs län, dvs. huvudsakligen för inre Hälsing¬
land, har man bland miljoner tallar utvalt de tjugoåtta, i fråga om stor¬
lek och kvalitet bästa träden. Dessa ha förökats genom ympning, och löt)
ympar av varje plustall eller inalles 4 200 ympar ha planterats i fem meters
förband i en tall-trädgård eller tallfröodling, som har stora likheter med
en fruktträdgård. Ymparna beskäras för all hållas låga med bred krona,
vilket underlättar kottplockningen. Men dessa, ur skoglig synpunkt fula
föräldraträd komma med största sannolikhet alt få vackra barn. Av varje
hektar fröplantage beräknar man att varje år lä frö för en produktion av
1 miljon plantor. Kott av tall och gran kommer i framtiden alltså all skör¬
das i plantager i stället för att plockas efter avverkning i våra skogar.
Anläggande av fröplanlager pågår över hela landet. I)e av Dendrologföreningens medlemmar, som besökt likebo i Skåne, ha tidigare konfron¬
terats med detta för vår framtida skogsproduktion så viktiga arbete, lin
stor uppgift som skogsträdsförädlarna just börjat med, är avkommeprövningen av plusträden. Först efter kontrollerade korsningar och studier av
avkommorna kan man bilda sig en uppfattning om avelslrädens genotyp
och deras lämplighet som föräldrar.
Om detta och annat berättade jägmästare Bovallius, och därtill demon¬
strerades i modeller, hur plantagerna komma till, hur träden lottas ut och
hur man har tänkt sig denna form av framtida fröproduktion. Vi lingo
också veta, all plusträden för fröplantagerna på Kratte Masugn
där linnas tre olika tallplantager isolerade från varandra av skogsbestånd
ha
hämtats huvudsakligen men inte enbart från Gävleborgs län. Så ingå tallar
från Särna i väster till Sulkava i östligaste Finland i öster.
lin kort busstur på vacker skogsväg förde oss till fru Inga Perssons egen
äng, Fjärilsängen, där del härligaste kaffebord slod dukal. Den vackra
inramningen av björkar inbjöd referenten lill en stunds prat om björk,
ingenting nytt men kanske ändå värt några rader. Våra svenska skogsbjörkar tillhöra två olika arter, Betula verrucosa, kallad vårlbjörk eller
masurbjörk, och Betula pubescens, kallad glasbjörk. Båda arterna variera
mycket i förgrening, bark, typ, bladform osv. Egenskaper, som vi alla
skalla högt, äro I. ex. den vita stammen och de hängande grenarna. Yi vär¬
dera björken som ell tjusigt inslag i våra skogar, och vi uppskatta den som
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den bruna glänsande s. k. kopparbjörken, som är en glasbjörk, eller av
I). verrucosa den sidenglänsande gråbjörken. Del finns också en ovanlig,
troligen hybridogen hängbjörk, som är myckel dekorativ (lig. 4). Un ärft¬
lig egenskap är den upprepade stamdelningen, ur skoglig synpunkt en
negativ egenskap, men om man önskar en bredkronig björk, ger just denna
en mycket vackert uppbyggd krona. Variationen i höstfärg borde också
kunna tillvaratas. Den som t. ex. i Stockholmstrakten vill ha en tidig lövden står fullövad, när
sprickning, väljer en björk från Mcllannorrland
hemmabjörken börjar lövsprickningen. Vacker, växtlig björk för Skåne
kan med fördel hämtas t. ex. från Värmland.
I bagaget från Uppsala hade trädgårdsmästare Hedström med sig ett
antal plantor alt överlämnas till våra värdar på olika håll. Då Kratte Mas¬
ugn fick värdfolket, länsjägmästare och fru Persson, mottaga en planta av
den vitfru ktiga Sorbus koehneana, pärlrönnen från Kina. Platsen valdes i
en glänta, där vi samlats, och där tidigare en del ”minneslräd” piaulerais.
Pärlrönnen är nu egentligen inte något träd utan en mångstammig buske
men är på hösten med sina vita bärklasar ett verkligt tjusigt inslag i en plan¬
tering.
Ordföranden vände sig med ett särskilt lack till bili', länsjägmästare
Hagnar Hovallius och framförde föreningens uppskattning av vad som vi¬
sats av skogslrädsförädling på Kratte Masugn. Jägmästare Hovallius har
ansvaret för denna, och hans stora kunnande och intresse ha redan burit
rik skörd; och arbetet på Krallen följes av skogsmän och nu även av dendrologer i hela vårt land. Som platschef och ledare av ympningarna och
korsningarna verkar på Kratte Masugn assistenten Sigurd Hlomquist.
Professor Nils Sylvén hade, synbarligen med största tillfredsställelse,
följt visningarna av klonarkiv och plantager och hört redogörelserna för
hur långt skogsträdsförädlingen hunnit på Kratte Masugn. Länsjägmäs¬
tare Uric Persson vände sig till ”den svenska skogstriidsföriidlingens grand
old man” professor Nils Sylvén och utnämnde honom till hederselev vid
Kratte Masugn. Den nye eleven fick mottaga en eneskiva all bäras i band
om halsen. Med utmärkelsen följer rätten att använda giislslugan, vilken
är förbehållen hederselever och speciella gäster.
Färden gick åter till Gävle, där en trevlig middag blev avslutningen på
en innehållsrik dag, som gått i skogens tecken men även anslagit tonen för
ell ökat samarbete mellan dendrologer och skogsmän.

Gävle
Den 2<> juni möttes vi i Musikpaviljongen i Usplanaden. Stadsträdgårds¬
mästare U. Wallsén berättade, att lindarna, som kommit från Holland, tv¬
ilt)
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Fig. 5. Gävle. Rådhusesplanaden mot rådhuset.
Foto Ingemar Karlsson 1959.
Gävle. The City Hall Esplanade with the City Hall in the background.

till ett badhus, som byggdes 1845 i den s. k. Tegelhagen, iordningställdes
en promenadplats, som blev den första allmänna stadsparken. Medan år
1842 hade stora allén av lind planterats i samband med utvidgning av be¬
gravningsplatsen och uppförandet av Elfbrinkska gravkoret. Efter ut¬
vidgning av parken västerut omfattande bl. a. det s. k. Riänget var park¬
anläggningen år 1854 färdig ända lill nuvarande kyrkogården. År 18(55 in¬
köpte staden Kroknäs hage, en tallskog mellan kyrkogården och Gavleån.
Hela stadsparken var då 28 hektar.
Arbetena med stadsparkens anläggning hade omfattat iordningställande
av gångar, uppläggning av ett par kullar samt plantering av träd. Till sin
karaktär är Stadsparken oförändrad sedan mer än etthundra år.
Ovan
lämnade uppgifter ha hämtats ur ett referat i Norrlands-Posten den 1(5
augusti 1943 från en stadsträdgårdsmästarekongress i Gävle, då stads¬
trädgårdsmästare Emil Wallsén lämnade en redogörelse för parkernas

historia.
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cembra, P. imigo, Piren pungens ginnen och Tsug a canadensis. Flertalet av
dessa äro relativt unga, en del planterade 1928. Av konifercr linnas därtill
Taxus bneentn och T. buccntn v. cuspidata samt Juniperus snbinu och Juni¬
perus communis v. hibernien.
Fn lista på lövträd och buskar upptar utöver nämnda arier följande:
Acer campest re, A. ginnnln, .4. pseudoplnlnnus, .4. tnlnricum, Alnus glutinosn, A. inennn, A mêla nehier cnnndensis, Cnrpinus betulus, Coloneaster lucidus, C. diunricatus, C. horizontalis, C. mulliflorus, Cydonin japonica,
Frnxinus excelsior, Sorbus intermedin, S. nueupnrin, Salix elegnnlissimn,
S. inminalis, S. uitellinn, S. vitellinn britzensis, S. neulifolin, Populus bnlsnmifern, Prunus pudus, P. spinosa, Rhamnus frnnguln, Viburnum Innlnnn,
V. Cnrlesii samt diverse former av Syringa, Philndelphus, Berberis oeh Po¬
len lilla.
Under vandringen i Stadsparken sågo vi på andra sidan ån Stiftelsen
Silvanums slora skogsmuseum, en byggnad ännu i vardande. Säkerligen
kommer del att bli anledning för dendrologerna att besöka Silvanum, när
allt blir färdigt år 19(>1.

Valls Hage
Stiftelsen Silvanum anlägger även arboreta, och resan gick från Stads¬
parken till Valls Hage i närheten. Inom ett område på ca 15 hektar, som
ägs av (iävle stad, anläggs ett arboretum med svenska träd och buskar.
Försök göres att hit samla alla olika arter och viktigare varieteter och for¬
mer. I allt beräknas arboretet komma att omfatta inemot 400 olika slag av
träd och buskar. I)e vanligaste trädslagen planteras i småbestånd om 80
träd, övriga i grupper på ca 10 individ eller som solitärer. Som exempel
kan nämnas, att Betula verrucosa representeras av bl. a. följande olika typer:
t. Vanlig vårtbjörk från Bollnäs, 2. nordsvensk näverbjörk från Pajala, 2. syd¬
svensk kartbjörk från Skölvene i Västergötland, 4. gråbjörk från Rättvik, 5.
brunmasurbjörkar från Gnarp i Hälsingland och Hedesunda i Gästrikland, (i.
flambjörk från Stora Torpa i Göteborgs-trakten, 7. isbjörk från Gunnarskog i
Värmland, 8. extremt knölig masurbjörk från Porsgata i Östergötland, it. en triploid björk från Edsbyn i Hälsingland och ett antal andra triploida björkar från
olika håll i landet, 10. en ornäsbjörk, den äkta från Dalarna, 11. småbladig björk
från Uppland samt ett par utvalda plusbjörkar från Gävleborgs län.
Av ek finnas givelvis båda arlerna, planterade i små bestånd, men dess¬
utom har man — med benäget tillstånd av länsstyrelserna
ympat upp
några av våra mest kända fridlysta ekar. 1 en cirkel runt ”cklorget” skall
ymparna av 7 sådana "kungsekar” planteras. Med en tavla med uppgifter
och foto av eken från Norra Kvill skall framtidens skolungdomar och an40
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Fig. X. Valls Hage i Gävle med besökarna samlade innanför huvudentrén.
Foto
Ingemar Karlsson 1959.
The entrance to the “tree park” of Valls I lage in
Gävle.

säkerligen kommer att ta väl hand om den. Med Dendrologföreningens
hjälp skulle Stiftelsen sedan kunna välja ut de mest värdefulla rosorna och
rekommendera dessa till plantskolorna för ökad spridning.

Genom Hälsingland
Färden gick vidare norrut till Söderhamn mot Hudiksvall. Vi lämnade
rikstretton och foro västerut, alldeles innan vi nått tavlan med ”Välkom¬
men till det glada Hudik”. Via Forsa foro vi ti 11 Norrbo, där vi stego ur
för några minuter. Anledningen var, all vi ville hälsa på ”Per Stabbe”,
den kända, sägenomspunna lallen, som här återges på lig. 9. Helt nära
står, nu sedan många år död, en liknande paraplytall, kallad ”Per Sto”.
Från näset mellan de båda Dellen-sjöarna hade vi en underbar utsikt
över Sördellen och bergen i Forsa och Delsbo. Geologiskt hör denna sjö
till våra märkligaste. I sjöbotten finns dellenit, en eruptiv bergart, som gör,
att man räknar sjön som en av våra få s. k. kratersjöar. Det är en gammal
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1700-talet lill långt in på 1900-lalet funnos här masugnar oeh smedjor.
Malmen kom från Bergslagen oeh Uppland på häslforor oeh pråmar hil
till skogslandet, där det var golt om den för järnhanteringen nödvändiga
varan skog.
Ordföranden tackade för stor gästfrihet oeh, alluderande på danskar¬
nas besök för öOO år sedan, sade han, ”all vi hade kommit en stor hop,
men inte övervunnits utan vunnits”. Som ett litet bevis på tacksamhet
överlämnades till fru Gretel Zaceo en busk pion, Pneonia su/Jrtiticosa, vil¬
ken planterades under sakkunnigt överinseende av ett flertal trädgårds¬
mästare oeh trädgårdsarkitekter.
En inblick i hur ny skog anläggs erhöllo deltagarna vid besök i Iggcsunds plantskola i närheten. Jägmästare Jörgen Nordin berättade, att
denna plantskola på ca 10 hektar årligen producerar inemot 4 miljoner
plantor. Varje år skall på Iggesunds skogar anläggas ea 2 000 hektar ny
skog. Detta sker till en del genom själ vlorvngring men huvudsakligen
genom sådd oeh plantering. I)e plantor, som produceras i plantskolan,
räcka till plantering av omkring 800 hektar varje år. En del försök med
utländska trädslag, mest amerikanska, demonstrerades av referenten, oeh
ett särskilt intresse tilldrog sig den sibiriska kirken. Kil. lic. Garl Ludvig
Kiellander berättade bl. a. följande:
Svensk skogsträdsförädling arbetar med ett antal främmande trädslag, de flesta
dock för ganska speciella områden. Exempel på ett sådant trädslag är Abies lasiucarpa för höjdlägen i fjällen, douglasgran och sitkagran för sydliga ocli sydväst¬
liga delar av landet. Lärken kan tänkas användbar för hela landet, men det blir
då olika arter i olika delar. I Sydsverige går den japanska lärken, Larix leplolepis,
mycket bra liksom den europeiska, L. decidua, och den senare är kanske den lämp¬
ligaste i Mellansverige. För Norrlands del är den sibiriska lärken, !.. silurien, utan
tvekan den bästa. Numera framställes också hybrider mellan de olika arterna.
Hybridlärken för södra Sverige är en korsning mellan europeisk lärk och japansk
lärk. För norra Sverige kanske hybriden mellan europeisk lärk och sibirisk lärk
kan vara lämplig. Den hybridluxuriering, som man har anledning att räkna med
och som i regel blir resultatet av en artkorsning, kan bli av betydelse för skogs¬
bruket. Ftt exempel på sådan ”heterosis” ger ju hybridaspen, dvs. korsningen
mellan svensk asp och amerikansk asp ( Pupillus tremuloides), för vilken hybrid
man räknar en beståndsålder, från plantering till avverkning, av endast 85 år
mot tit) år för vanlig svensk asp.

På återvägen gjordes ett kort uppehåll vid Forsa, där trädgårdsarkitekt
Linde berättade, att han varit med om att planera kyrkogården och plan¬
teringar i anslutning till denna. Här finnas tyvärr exempel på trädslag, som
inte trivas; bl. a. har man försökt bok, som mest varje är fryser ner. Här
finnas även planterade ympar av Picea pungens, som trots att de nu stått
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toria, om stadens iildsla park, som tigger omkring den lilla tealern, och
om hur man nu planterar i de nya stadsdelarna. Om de äldre plante¬
ringarna kan följande anföras efter meddelanden av stadsträdgårdsmäs¬
tare Berg, delvis på grundval av uppgifter, som sammanställts av fröken
Greta Rodenstam.
Under senare delen av 1700-talet, då surbrunnar voro på modet, upp¬
täckte en apotekare Erik Djurman strax utom västra tullen en järnhaltig källa, som blev Hudiksvalls hälsobrunn. Vid denna uppfördes ell
brunnshus, och runt omkring anlades en park: Stadsträdgården. Sedan
brunnshuset år 1881 efterträds av Hudiksvalls teater, kallades plan¬
teringen för Teaterparken. Två år tidigare hade stadens centrala delar
ödelagts av en eldsvåda. Rådhuset vid Stora Torget norr om Storgatan
hade brunnit ner, och när det brunna kvarteret avröjts, anlades under
åren l<S<S0 1 8<S2 den s. k. Rådhusesplanaden. Dubbla rader av lönnar plan¬
terades på östra och västra sidorna ned till Trädgårdsgatan. Norr om
gatan lågo några mindre ruckel omgivna av ”ris och moras”. I början
av 1930-talet avjämnades detta område ned mot Lillfjärden, och parken
utökades med en lekplats och plaskdamm. Sin nuvarande form lick Råd¬
husparken 1952, då den helt kunde omläggas tack vare en donation
av fru Freja Leman, som skänkte tre förnämliga skulpturer av Stig Blom¬
berg, Erik Grate och Ivar Johnsson och lät arkitekt Rolf Engströmer
utforma parkens centrum. Bör att samordna detta med parkens övriga
partier, omformades dessa senare i enlighet med ett förslag av trädgårds¬
arkitekten Sven Hermelin.
Redan år 1<334 hade Strandgatan, nuvarande Hamngatan, börjat an¬
läggas, och år 1860 var den 800 m långa gatan färdig fram lill Spring¬
källan, som nu ligger i en tujaplantering. Doktor Isidor Ekman plante¬
rade ”med egen hand och några ynglingars hjälp” allén längs Hamngatan.
Detta skedde under en följd av år men huvudsakligen under 1880-talet.
Trädraden på gatans södra sida nedhöggs till större delen vid framdra¬
gandet av spåret för ”Norra Helsinglands jernväg” år 1896. Det 7 0-tal
träd, som nu linns kvar av hela allén, består huvudsakligen av lager
poppel men därtill av enstaka lind, alm och lönn.
Tiden var knappt tillmätt, och snart sutto vi i bussarna på väg till Sunds¬
vall. Tallskogar och magra blockmarker omväxlade här med barrbland¬
skogar på sediment. Vackra björkar lyste upp den mörka skogen, och
kanske en och annan strax söder om Medelpads-gränsen från bussen såg
och markerad med
25 m hög
en utomordentligt förnämlig plusbjörk
en gul ring, som visade att den är registrerad och ympad på Sundmo,
Skogsträdsförädlingens försöksstation i Ångermanland.
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Fig. 11. Sundsvall, Vängåvan, stadens mest välkända park, anlagd 1X77. Fontä¬
nens mittparti uppbär tre figurer, symboliserande Vetenskapen, Industrien samt
Foto Åke Boström
Handel och sjöfart; dess toppfigur är Konstens genius.
Sundsvall. The park Vängåvan (“The Friends’ Gift”), dating from 1X77.
1960.

utvecklade träd med ordentlig stamform, här finnas också ask, parklind,
skogsalm, silverpil och björk och av barrlräd Lar i.v decidua. Pimis cembra
och Abies Sibirien. En buske av havtorn tilldrog sig vår uppmärksamhet,
och Sven Hermelin höll en liten föreläsning om havtornels utbredning
och historia. Han visade också på hur förnämligt besksötan, Solatium
dulcamara, växer uppför slottets väggar och framhöll, alt vi i denna art
Fig. 12. Sundsvall. Utsikt mot kyrkan över Selångerån med Fuckelbron, en gångFoto
bro, som förbinder det gamla Norrmalm med den egentliga staden.
Sundsvall. The church seen from the opposite side of the
Åke Boström 1960.
river Selångerån.
Fig. 13. Sundsvall. Svanparet Petter och Pia i Btinsowska tjärnen. HovrättsSundsvall.
Foto Åke Boström 1960.
byggnaden speglar sig i dess vatten.
“Bünsow’s Tarn”, a small pond with surrounding park al the Appeal Court of
Upper Norrland.
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Foto Åke
Fig. 14. Sundsvall. Friluftsbadet vid Sidsjöbäcken, färdigt 1960.
Sundsvall. Open air bath at the little river Sidsjöbäcken.
Boström I960.
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Fig. 16. Sundsvalls stad bjuder på kaffe på Norra Stadsberget.
Foto Ingemar
Refreshments on the top of the mountain ”Norra Stadsberget”
Karlsson 1959.
at Sundsvall.

kvar. Så fanns t. ex. här vid älven klådriset ( Myricaria germanica) växande vild
på många håll. I Söråkers trädskola drog man upp sticklingar av denna, och dessa
har sedan planterats. Här växte också Salix Iriandra, som även den fick lämna
sticklingar, som planterats ut. På så sätt har vi försökt använda det inhemska
materialet och särskilt de finare och sällsyntare arterna. I övrigt har vi från Söråker fått en hel del annat växtmaterial, men det har då blivit ganska blandade
provenienser. Gråalen var en historia för sig. Det visade sig, att när man inford¬
rade anbud på gråal, så kom från olika plantskolor uppgifter om att det fanns
sådana, som spårats ner till Ranviks plantskola i Skåne. Alla, som ville sälja plan¬
tor, hade samma sort just från Ran vik. Då tog vi reda på varifrån fröet var; jo,
det hade man fått från Danmark, och i Danmark talade man om att fröet kom
från Schweiz. Då gällde det, om vi kunde använda gråal av schweizisk proveni¬
ens, uppdragen nere i Skåne, häruppe i Medelpad. .lag frågade på Skogsforskningsinst it utet, där man sade nej, och frågade sedan dr Syraeh Larsen i Köpenhamn,
Forstbotanisk Have, som sade, att hade det gällt klibbal, hade han sagt nej, men
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älven. Det var ärkebiskoparna i Uppsala resp. Trondheim som båda
skrevo till påven och var och en ville ha den andre lyst i bann, såsom
varande en ovanligt lumpen tjuvfiskare. Nämnas kanske bör, att den an¬
läggning för laxfisket, som nu finns vid Bergeforsen, kostar omkring 1
miljon kronor om året att driva. Våren 1959 hade man släppt ut 272 (100
utvandringsfärdiga laxar.

Söråker
Färden gick vidare till Söråker, där rektor Eriksson hälsade oss väl¬
komna till trädgårdsskolan. En första föregångare lill denna skola var en
firma, kallad AB Västernorrlands läns trädgårdsförening, vilken började
sin verksamhet och drev trädgårdsrörelse och teoretisk undervisning i
Härnösand redan år 1884. Denna Härnösands-skola fick år 1910 stats¬
medel och blev jämställd med andra statsunderstödda trädgårdsskolor.
År 1930 mottog riksdagen å statens vägnar som donation av bruksägare
Seth Kempe Söråkers egendom alt användas lill en norrländsk Irädgårdsmästarskola. Då hösten 1931 trädgårdsskolan i Härnösand lades ned, kom
Söråker i dennas ställe och fortsatte dess verksamhet. Denna nya skola är
en av statens fyra trädgårdsskolor. Under en lång lid av år hade Söråker
en tvåårig trädgårdsmästareutbildning, men sedan 1957 är denna ettårig.
Till Söråkers egendom hörde en park, i vilken de äldsta träden nu äro
100 år. Bland träden märkas lönn och lind, alm och hästkaslanj. Från en
del gamla ekar har man under många år hämtat ollon, ur vilka plantor
dragits upp i plantskolan. Medan en nu borttagen häck ännu fanns kvar,
fanns bland mera ömtåliga arter även Thujopsis dolabrata. 1 Söråker växer
också grå valnöt, Juglans cinerea, och söder om huvudbyggnaden står en
bok, planterad av Gustaf V, då han som kronprins besökte Söråker. En
häck av avenbok hör till sevärdheterna, och de vackra hasselbcslånden
äro väl utvecklade men ge inga nötter, troligen därför alt hanbängena
frysa bort.
Bland utländska barrträd i Söråker märkes Thuja occidentalis, som med
rotslående grenar bildar ett helt litet bestånd. Pinas cembra finnes liksom
Pinas strobus. För alt klara den senare undan biåsrosten ( Cronartium ribicola ) planteras vinbärsbuskarna, på vilka denna svamp värdväxlar, sä
långt ifrån weymouthtallen som möjligt. Picea omorika och Picea Engelman nii, Abies lasiocarpa och Abies concolor höra till andra främlingar, som
klarat sig bra.
Fruktodlingarna i Söråker omfatta omkring 600 träd av ell 00-lal olika
äppelsorter och ell mindre antal päron- och plommonsorter. I'å gräsplanen
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Referenten, som efter denna dag lämnade exkursionen, liek anled¬
ning uttala sin glädje över att han i någon mån fått tillfälle all bidraga till
(‘II fortsatt samarbete mellan dendrologerna och skogens representanter,
ett samarbete som f. ö. professor Nils Sylvén kanske mer än någon annan

uppehållit.
De övriga deltagarna fortsatte färden till Härnösand, för gemensam
aftonmåltid och för övernattning.

Dralle
Söndagen den 28 juni reste dendrologerna från Härnösand till Ilemsön.
Under några timmar visade här direktör och fru Kempe, assisterade av
C. (i. Alm, sina gäster Arboretum Dralle. I förhoppningen, att en utförli¬
gare beskrivning av detta märkliga arboretum inom en icke alltför avläg¬
sen tid skall inllyla i Lustgården, behandlas Dralle här endast kort. Den
intresserade hänvisas till Seth Kempes bok ”Arboretum Dralle” (1940)
och till Lustgården 1940, där Nils Sylvén skrivit om Dralle från Förening¬
ens för dendrologi och parkvård tjugonde exkursion 1939.
Ur ett den 31 maj 1939 daterat, för exkursionen iordningställt P.M. av
direktör Kempe, ha följande data hämtats, kompletterade med några upp¬
gifter ur "Arboretum Dralle”.
Bruksägare Seth Kempe förvärvade år 1909 Dralle på Ilemsön norr om
Härnösand, och några år senare började han intressera sig för att se, om
några utländska barrträd kunde tänkas visa fördelaktigare egenskaper
som skogsträd än våra inhemska. Förutvarande ägaren hade planterat
några av de vanligaste, bland andra Abies alba, A. balsamen och A. Sibirien,
Lari.v decidua, Picea (jlaiica och P. mariana samt Pimis cenxbra. Antalet
arter, varieteter och former växte snabbt omkring sekelskiftet. I en artikel i
Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift 1912 redovisade Seth Kempe
93 st., och i ”Arboretum Dralle” 1940 uppges 1 20 st. De hårda vintrarna
1939 1942 reducerade antalet, dock mindre än man kanske kunnat be¬
fara, och nu finnas inemot 100 olika koniferer och ett betydande antal
arter av lövträd och buskar. Flertalet av barrträden torde kunna anses
fullt härdiga, en del få vissa år toppskotten skadade av frost, några ii ro alt
betrakta som ömtåliga, ehuru de hittills överlevat.
Plantering i bestånd på skogsmark har ägt rum endast med ett fåtal
arter. I regel har försök först skett med 3 5 exemplar av varje art. Om
provet utfallit gynnsamt, har antalet sedermera ökats. I stort sett har efter¬
strävats karaktären av naturlig park, och inga tuktade träd förekomma.
Planteringsmaterialel har i första hand anskaffats från svenska träd¬
ätt
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Fig. 23. Drafle. Den smalkroniga Tsuga mertensiana (
Foto Ingemar Karlsson 1959.
huvudbyggnaden.
mertensiana of narrow-crowned type.

IH

f. columnar is Sylvén) vid
Drafle. A fine Tsuga

Iler äro förvånansvärt växtliga på denna nordliga breddgrad, men här
finnas också en del arter, som ha svårare att uthärda det nordliga klimatet.
En sådan är Sciadopitys verticillata ; en annan, som dock lill allas förvå¬
ning visade relativt god växtlighet, var den vackra Picea breweriana. Vid
huvudbyggnaden står en vacker, smalkronig Tsuya mertensiana och strax
intill ett gullregn av jättedimensioner.
Men förvisso var detta ej det enda märkvärdiga som fanns alt se i fråga
om lövbärande lignoser på Dralle. Tvärtom är anläggningen synnerligen
rik på sådana, och bland dem finnas åtskilliga rariteter. Direktör Kempe
nämnde något om detta i sitt hälsningstal:
”När min far hade försökt alla de barrträd, som han trodde rimligtvis kunde
växa här, började han med lövträd och buskar, och vid den inventering, som
gjordes 1939 och som redovisades i lians bok Arboretum Drafle, fanns här ett par,
tre gånger så många arter lövträd som barrträd. Någon noggrann senare inven¬

du

som han utfört med anläggandet av Arboretum Dralle. Denna förnämliga
samling av utländska träd, nu kärleksfullt vårdad av den nuvarande äga¬
ren, har blivit en vallfartsort icke enbart för dendrologer, den har också
blivit av betydelse för svenskt skogsbruk, som vill pröva möjligheterna av
att införa främmande skogsträd i förhoppning om all någon eller några
arter skola kunna vara värda alt använda i praktiskt bruk.
Så avslutades den strålande dagen på Hemsön med lunch, och med
denna var sommarexkursionen 1959 lill ända.
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Latinskt namn med synonymer

Svenskt och engelskl namn

I lemland

J lojd

Latin name with synonyms

Swedish and English names

Native of

Height

nephrolepis (Trautv.) Maxim.

A murgran

nordmanniana (Stev.) Spach
pinsapo Boiss.
proccra Rehd.

Ö. Sibir.,
N. Kina
Kaukas.,
Nordmannsgran
Mindre As.
Nordmann F.
Spanien
F.
Spanskgran Spanish
V. USA
Kaskadgran Noble F.
Amur F.

-

12
10,5
1
3

syn. nobilis (Dougl.) Lindl.
Í.

glauca (Ravenscr.) Rehd.

recurvata Mast.
sachalinensis (Fr. Schmidt)
Mast.
sibirica Led.
sib ir ica x Ve itch i i
sutchuenensis (Franch.) Rehd.
& Wils.
Veitchii Lindl.

7
V. USA
5,5
V. Kina
N. Japan, Sa¬ 15
Sachalingran Sacha¬
chalin, Kuril.
lin F.
23
Pichtagran Siberian F. Sibirien
15

Fu jigran

Veitch F.

5

C. Japan

20

Cypress

Cliaiiiaecy paris

Cypress

obtusa (S. & Z.) Endl.

Japansk cypress
Hinoki C.
Ärtcypress Sawara C.

pisifera (S. & Z.) Endl.
f. filifera (SénécL) Voss
f. squarrosa (Zucc.) Beissn. &
Höchst.
f. sulphurea (Kent.) Rehd.

V. Kina

Japan

1,5

Japan

0

3,5
5,5
3,5

Larix

Liirk

decidua Mill.
syn. europaea DC.

Eu¬
Europeisk lark
ropean L.
Hybridlärk -Hybrid L.

N. o. C. Europa 20

Da¬
Mongolisk liirk
hu rian L.
Kurilerlärk Kurile L.

Ö. Sibir.

x eurolepis Henry (decidua x

leptolepis)
Gmelinii (Rupr.) Kuzen.
syn. dahurica Turcz.

var. japonica (Rgl) Pilg.

-

Larch

syn. kurilensis Mayr

laricina (Dur.) C. Koch
syn. americana Michx

leptolepis (S. & Z.) Cord.
syn. Kaempferi Sarg.
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Ameri¬
Kanadalärk
can L.
Japa¬
Japansk liirk
nese L.

7

Sachalin,
Kuril.
N. Nordam.
Japan

20
9

5
24

Latinskt namn med synonymer

Svenskt och engelskt namn

I lemland

Höjd

Latin name with synonyms

Swedish and English names

Native of

I leight

Pinus

Tall

banksiana Lamb.
c em b ra L.

Banksianatall Jack P. NÖ. Nordam.
13
N. Eur., N. As., 19
Gembratall
Swiss
NÖ. Ryssl.
Stone P.
15
bergen
Klipp,
LodgeGontortatall
pole P.

contorta Dougl. var. latifolia
Engel m. ex S. Wats.
syn. murrayana Balf.
llexilis James
Heldreichii Christ var. leucodermis (Ant.) Markgr.
syn. leucodermis Ant.
koraiensis S. & /.

monticola Dougl.

mugo Turra

-

Pine

Mjuk ta 11

Limber P.
Bos¬
Bosnisk tall
nian P.

V. Nordam.
Balkan, S. Ital.

7
2,5

Kor¬
Koreansk tall
ean P.
Vit-tall Mountain
White P.
Bergtall - Mountain P.

Japan, Korea

5

V. Nordam.

11

G. o. S. Europa

5,5

Pyren. till
V. Alp.
G. o. S. Eur.,
Mindre As.

9

syn. montana Mill.

var rostrata (Ant.) Hoopes
syn. uncinata Ramond

nigra Arnold

Svarttall

Austrian IL

syn. austriaca Möss, laricio
Poir.

parvi flora S. & Z.

pence Griseb.
ponderosa Dougl.

Japanese Japan
Silvertall
White P.
Makedonisk tall Ma¬ Balkan
cedonian P.
Gultall Western Yel¬ V. Nordam.
low P.

5,5
(i

10

25

0,5

pumila (Pali.) Rgl

NÖ. Sibir.,

strobus L.

Japan
N. Nordam.

20

V. Nordam.

15

Klipp, bergen

14

Pseudotsuga
taxi folia (Poir.) Britton
syn. Douglasii (Lindl.) Carr.,
Mcnziesii (Mirb.) Franco

Weymouthtall
White P.
Do u glasgran
las Fir

Doug-

var. glauca (Beissn.) Schneid.
syn. glauca Mayr

Sciadopitys
vert ici llata S. & Z.

66

Sol fjäders tall
brelia Pine

Um-

G. Japan

1,5

Summary
A dendrological excursion through southeastern Norrland
In 1959 the Swedish Society for Dendrology and Park Culture made an excur¬
sion through parts of eastern Norrland, starting in Gävle (60°41'N.). During the
first day the participants devoted their attention to forest tree breeding as
carried on at the forestry school of Kratte Masugn. This belongs to the Forestry
Hoard of Gävleborg County and has nurseries and seed orchards, established for
producing forest tree seed of pine ( Pinus situestris), spruce (Picea abies) and larch
(Larix spp.). In a seed orchard of pine about 30 very outstanding trees (“plus
trees”) are multiplied by grafting. These are selected from millions of trees in
a seed supply district, e.g. northern Hälsingland between Hat. 61° and 02° N.
and at heights from 300 to 500 m above sea-level. The grails are planted on a
25 acre field, and the space between Ihe grafts is 15 15 feet. In whole Sweden
there will be some two thousand acres of seed orchards for producing seeds lor
future forests. Swedish forest tree breeding has also begun to test the plus trees
by studying their progenies after artificial crossing. Kralle Masugn has a “tree
show” with about 500 clones of forest trees and about ten grafts of each clone.
These “living archives”, where all individuals grow under the same environ¬
mental conditions, give a good idea of the true type of the trees.
Since so many indigenous species also play a great part as ornamental trees in
gardens, city parks etc., the provenance and the growth type are of great impor¬
tance also in this respect. Unfortunately, this point has hitherto been much neg¬
lected; thus, for instance, the birches (Betula verrucosa, B. pubescens ), so charac¬
teristic of many towns in northern Sweden, have often been imported from
South Sweden or even from Denmark and Germany, and have then proved
definitely inferior to material which could have been found in the vicinity. In
Betula there are also indigenous types which have not yet been hied in horti¬
culture but which would mean valuable additions to the Swedish nursery material.
In Gävle, the Silvanum foundation in connection with a forest museum in 1956
started to establish an arboretum, named N alls Hage and planned to be com¬
pleted in 1961. This arboretum, devoted exclusively to indigenous species, will
contain about 400 kinds of Swedish trees and shrubs, representing about 85
different species including several varieties, forms and ecotypes.
'the parks of
Gävle contain many interesting foreign species of conifers as well as of deciduous
trees and shrubs. Some of them are mentioned on pages 39 10.
In a forest nursery at Friggesund a lecture was given on nursery management
and economic forestry, stressing the importance of silviculture also for dendrology
and the need of better contact between the dendrologists and foresters, in fact,
one of the purposes of this excursion.
Further north, Hudiksvall and Sundsvall were visited. Here the plantations in
the old parts of the towns were studied as well as those of the modern quarters.
In the park at Merlo, near Sundsvall, which dates from 1883, several more
or less southern trees grow very well, e.g. Fay us silvatica, native of South Sweden,
and Quercus robur. Here, far north of its natural limit, the latter species in many
years sets mature seed and has in fact given rise to a whole stand of subspontaneous tree-formed individuals. In the garden school and nursery of Söråker in
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FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI

OCH PAR K VÅRD

Styrelseberättelse för år 1958

Föreningens årsmöte hölls den 9 mars 1958 på hotell Apollonia, Stock¬
holm, i närvaro av ett 80-tal medlemmar.
Sedan styrelsens och revisorernas berättelser för 1957 godkänts, bevilja¬
des styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. Till ordförande för
1958 omvaldes med acklamation greve T. (i. von Seth, lill ledamöter för
perioden 1958—1961 valdes direktör B. Biilbäck, överjägmästare M. Juhlin-Dannfelt, assistent K. Söderberg, trädgårdsarkitekt S. Linde och do¬
cent 'I'. Arnborg samt till suppleanter för samma tidsperiod friherrinnan
Görvel Gyllenstierna och trädgårdsarkitekl Vera Norin. Vid fyllnadsval
av suppleanter efter uppkomna vakanser valdes för ell år trädgårdsmäs¬
tarna II. VVanderoy och E. Hedström. Till revisorer för 1 958 valdes direk¬
tör S. Green och forstmästare B. Ditzinger med trädgårdsarkitekt B. Mo
som suppleant.
Årsmötet beslöt vidare,
att avgifterna fr. o. m. 1958 skulle höjas lill kr. 20: för årsbelalande och
kr. 300: — för ständiga ledamöter,
alt årets stora exkursion skulle förläggas till Irland under liden 10 15 maj,
att endagsexkursioner skulle arrangeras i Västsverige (Göteborg med om¬
givningar), i Östsverige (Uppsala och Ultima) och i Sydsverige.
Efter årsmötet samlades man till den traditionella dendrologmiddagen,
och därefter kåserade stadsträdgårdsmästare K. E. Axelsson, Göteborg,
över ämnet ”Våra naturparker och deras skötsel” (se bil. I ). Till sist visa¬
des en hel del vackra bilder från Blekinge-exkursionen 1957, och vi tick
på nytt uppleva de oförglömliga skönhetsintryck, som de utomordentligt
trevliga dagarna givil dem som varit med.
Styrelsen har under det gångna året med all kraft gått in för att intres¬
sera landets kommunala myndigheter och ävenså plantskolor o. d. all
teckna medlemskap i föreningen. En hel del nya medlemmar har för¬
eningen också fått som en följd av detta. Vid årsskiftet 1958 59 hade för¬
eningen 430 medlemmar, varav 8 hedersledamöter, 8 stödjande och 40
ständiga ledamöter.
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Skrivmateriel etc
Distribution . . .
Diverse ulg
Utgående behållning :
Å postgiro
A sparkassa
Kontant i kassan . . .
Omföringar

1 54: 4<S
(»12: 70
414: 50

14 147: «Sit

1 70: 12
127: 82
808: 04

1 428: 27

Kronor

15 880: 10

176: 12
127: 82
: 45

304: 30

Skattmästaren

234: 83

234: 83

Tillgångar utöver skulder

Kronor

60: 56

Ej disponibla tillgångar :
Lager av Lustgården . .

100:

Tillgångar och skulder den 31 december 1958
Disponibla medel :
Postgiro
Sv. H. spark. 36542
Sv. H. spark. 36894
Slid der :

Ständiga ledamöters fond:
K. rik. Sveriges Statshvp. k. 3% obl. 1935 . .
K. rik. Sveriges Statshvp. k. 3|% obl. 1941 .
Sv. Stat. Försv. lån 3|% obl. 1042
Sv. IL spark. 36894
Summa ej disponibla tillgångar

100:

5 000:
1 000:
1 000:
1 300:

8 300:

Kronor

8 400:

1'ppsala den 15 januari 1050.

FOREN 1NGKN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD
Dess styrelse
Torgil non Selb
Erik Hedström
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för tätt för undervegetationen. Det hildas i stället rikligt med mulljord lill
båtnad för en vackrare vildflora att sprida sig i.
Till sist kom föredragshållaren in på problemet, hur man för rimliga
kostnader skall kunna sköta slåttern och gräsklippningen av sådana stora
parkområden och gräsbackar. Han redovisade för resultaten från de rätt
omfattande tids- och kostnadsstudier, som gjorts inom Göteborgs parkför¬
valtning. Man har använt sig av såväl den gamla hedervärda lieslag¬
ningen som av maskiner av olika kapacitet och storleksordning. Kn tabell
följer här över de olika metoderna: den är uppgjord efter ackonlspriser
gällande för 1956.

Kostnadsjämförelse för slätter beräknat för WO knm.
Kodskap
lio
Irus, Belos 48,5"
handmaskin 10"

motormaskin 30"
motormaskin 30"
motormaskin .lar. 70"

trippelaggregat

Kostnad por gång
4: 2!»
2: 40

I: 13
0: 45
0: 1 1
0: 22
0: 13

Antal ggr
per år

Arskosl noil

2
I
20

S: 58

20
20
20
20

i): (id

22: lid
i): 00
8: 20
4: 40
2: 00

lifter hr Axelssons anförande följde en stunds diskussion i vilken do¬
cent N. Hylander framhöll, att även om maskinerna oerhört mycket för¬
billigar och förenklar slåttcrarbetet, så finns del områden som det endast
går att slå med lie. Det gäller alltså både och
inte antingen eller, lin sak
som hr Axelsson livligt instämde i. T rg. arkitekt S. Hermelin ville ytterli¬
gare understryka, all naturparken bör vara fri från inblandning av främ¬
mande trädslag o. d. men att det i våra kulturparker och trädgårdar är
enbart till fördel, om man inplacerar en del av de vackraste och härdi¬
gaste arterna av främmande härkomst. Del berikar parken och skapar
många gånger rikare färgvariation. Trg.arkitekt I lla bodorlf framhöll, all
hon för sin del praktiserat all bränna lövet vart annat eller vart tredje år
och det med mycket gott resultat. Det hade vildlloran trivts bra med, och
I. ex. liljekonvaljen hade spritt sig ordentligt efter delta. All helt låta allt
löv ligga kvar efter t. ex. ek, vars löv är ganska svårmullnal, trodde hon
skulle verka kvävande på viss slag av vildlloran.

Upptecknat av sekreteraren.
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skapcl, och en diskussion om vissa trädgruppers vara eller icke vara liimnade nog intet slutgiltigt svar. Byggnaden besågs även invändigt där stort
arbete nedlagts för att återställa allt i ursprungligt skick.
Vår färd gick vidare över Pixbo via Råda lilla lina, röda träkyrka, genom
Leif Ekmans ekskogar fram till Säteriet. Mitt i skogen utspann sig en liv¬
lig diskussion om sättet att klara sivet i parklandskapel. Delta problem
tas upp i alla parker, men något slutgiltigt ha vi ännu inte hört i frågan.
Många sätt ha prövats
med föga framgång.
Under det vi förfriskades med bl. a. ljuvliga blå druvor av gårdens egna,
gav Leif Ekman oss en högst personlig orientering i Råda historia. Sedan vi
alla druckit varandra till på dendrologers vis samt värdfolk och arrangö¬
rer avtackats, voro vi mogna att spridas för vinden. I)e som hade tid lingo
en oförglömlig promenad till ”näset”, där största delen beslår av ekskog
och en mindre del på nordsidan av en rasbrant av 1 50-årig granskog. Det
är en högst stämningsmättad pelarsal, som sparas som skogsmuseum.
Göteborg den 7 januari 1959.

Vera .Vorin
Bilaga il.

Med dendrologer i några trädgårdar och parker
i Uppsala den 14 september 1958
Ovannämnda söndag på morgonen samlades ett 25-lal intresserade den¬
drologer vid Linnéträdgården för all i sakta mak få tillfälle all lustvandra
och beskåda, vad man under senare år lyckats åstadkomma, när del
gäller all restaurera och återställa i sitt ursprungliga skick denna ärorika
och villberömda gamla trädgård. Det var med stort och synbart intresse vi
följde trädgårdens vårdare, trädgårdsmästare S. Pettersson, under hans
utomordentliga demonstration. Han inledde med några historiska data an¬
gående trädgården, erinrade om under vilka förhållanden Carl von Linné
arbetade och verkade, hans planer och resultat, och förde oss sedan runt i
den till ytan så lilla men ändock så innehållsrika trädgården. Den nyrestaurerade orangeribyggnaden, en gång i tiden Linnés övervinlringsoeh växthus, men numera använt som ()l):s övningslokal och i andra aka¬
demiska sammanhang, beundrades och kommenterades. Vi lick också
tillfälle alt titta in i Linnémuseet och där se den underbart vackra och
enkom för Linné tillverkade linnéaservisen m. 11. rariteter.
Så följde en bussfärd genom de östra delarna av staden där ett uppehåll
småningom gjordes i det s. k. Salabackeområdel. Där lick vi se det modor7<>

vi sålunda funnit, att räkenskaperna äro noggrant och omsorgsfullt
förda och att styrelsen nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete på att
tillvarataga föreningens intresse, hemställa vi om full och tacksam an¬
svarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
I)å

Uppsala den 2 februari 1959.
Snen Gréen

Björn Ditzinger

Styrelseberättelse för år 1959
Föreningens årsmöte hölls den 15 mars 1959 på hotell Apollonia i Stock¬
holm i närvaro av ca 100-talet medlemmar. Sedan styrelsen och reviso¬
rernas berättelser för 1958 godkänts, beviljades styrelsen full ansvarsfri¬
het för det gångna året. Till ordf. för 1959 omvaldes med acklamation
greve T. (i. von Seth, till ledamöter för perioden 1959 (>2 omvaldes dir.
(1. Callmar, professorerna R. E. Fries och N. Sylvén samt doc. M. Fries
samt nyvaldes trädg.ark. Vera Norin. Till suppleanter för samma period
omvaldes fil. dr N. Dahlbeck, trädgårdsmästarna H. Wanderoy och E.
Hedström samt nyvaldes godsägare E. Ekman. Till revisorer för 1959 om¬
valdes dir. S. Gréen och forstmästare 15. Ditzinger med trädg.ark. 15. Mo
som suppleant.
Årsmötet beslöt en omredigering av stadgarnas t? 4, som numera har
följande lydelse:
"S 4. Föreningens ledamöter bestå av
a) hedersledamöter, vilka ej betala några avgifter,
b) årsbetalande ledamöter, vilka årligen betala av årsmöte
fastställd avgift,
c) ständiga ledamöter, vilka en gång för alla betala av års¬
mötet fastställd avgift,
d) stödjande ledamöter, vilka antingen inbetala en årlig
avgift eller en engångsavgift som fastställes av årsmölel.

Föreningens utgifter bestridas av medel som inflyta från årsbetalande le¬
damöter samt av årsavgifterna från stödjande ledamöter. Avgifter, som
inbetalats av ständiga ledamöter, avsättas lill en fond benämnd 'Ständiga
ledamöters fond’. Ränteavkastningen från denna fond får användas lill
bestridande av föreningens utgifter. Därest föreningens verksamhet krä¬
ver tillskott ur fonden, äger årsmötet besluta härom.”
Denna stadgeändring fastställdes sedan på ell extra årsmöte den 25 juni
i Gävle.
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Vid årsskiftet 1959-60 hade föreningen 394 medlemmar, varav 7 heders¬
ledamöter, 10 stödjande och 38 ständiga ledamöter.
Föreningens kassaställning den 31 dec. framgår av bifogade räkenskapsöversikt.

Kassaställning den 31 december 1959
Ingående behållning :
Å postgiro 1607
Å sparkassa 36542
Kontant i kassan

1 76: 12
127: 82
303: 94

Inkomster 1959:

Årsavgifter
Stödjande medlemmar
Räntor

7 455:
800:

553: 58
Kronor

8 808: 58

9112: 52

Utgifter 1959:

Lustgården
Redaktionsutliigg . . .
Sekretariat
Skaltmästeri
Föredragshållare etc
Div. utgifter
Porto
Telefon
Sammanträden . . . .
Skrivmateriel
Distribution
Exkursioner
Skuld
Fond

Utgående behållning :
Å postgiro 1607 ....
Å sparkassa 36542 .
Kontant i kassan . . .
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3 796: 30
1 100:

450:
450:
1 94: 85
146: 70
277: 07
8: 55
285: 88
60: 76
133: 08
205: 39
234: 83
57: 81

7 401: 22

93: 15
1 613: 70

4: 45
Kronor

1711: 30
9 112: 52

I det litet blåsiga men i övrigt vackra höstvädret företogs därefter en
rundvandring, under vilken en hel del synnerligen intressanta saker de¬
monstrerades av dr Kiellander. Särskilt intresse tilldrog sig barrträdsvmparna, hl. a. 15-åriga klonsamlingar av lärk och gransom nu vuxit sig gan¬
ska stora och åtminstone fr.o.m. 1954 givit rik kollskörd vartannat år.
Det blev även tillfälle alt se slående exempel på arthybriders större snabb¬
vuxenhet, vilket var speciellt markant när det gällde släktet Lari.r. Arbetet
med förädlingen av lövträd är ävenledes betydande. Inom björksläktet
har bl. a. förekomsten av masurbildning studerats, och värdefulla sådana
typer har kunnat framställas. Intressanta resultat hade även erhållits vid
förädlingen av poppel och al. Resistensförädlingens betydelse belystes med
utgångspunkt från hybridasp och lärk, som efter regnsommaren 1954 kalastrofartat härjats av två olika parasitsvampar, Valsa niuea resp. Dasyscyplw
Willkommii. Mot parasitär lärkkräfta är emellertid japansk lärk full¬
ständigt immun, och immuniteten synes gå i arv till arthybrider, där denna
art utgör den ena föräldern.
Efter omvisningen på Ekebo gick bilkaravanen till den senare inköpta
delen av egendomen där en samling drygt 10-åriga ympar av vinterhär¬
diga, svenskodlade ädelgranar mer ingående studerades. Ymplräden hade
tidigare varit starkt tillbakasatta genom vind och frost, men efter inplan¬
tering av gråal som skärmträd syntes utvecklingen ha kommit bra igång.
En 5 hektar stor fröplantage av tall hade där också anlagts.
Efter lunchpausen gick färden vidare över den underbart vackra Söder¬
åsen. Där hade höstfärgerna börjat flamma, och vid Steneslad beundrades
den praktfulla utsikten över de vida slättbygderna. Vid VVrams Gunnarstorp logs deltagarna emot av godsägare Rudolf Tornérhjelm och hans gre¬
vinna, vilka på ett initierat, älskvärt och trivsamt sätt skötte ciceronskapet. Först gav värden en orientering om slottets historia med dess mänga
skiftande öden, varefter rundvandringen i den sällsynt väl skötta och på
dendrologiska sevärdheter rika parken vidtog. De mäktiga platanerna
framför slottet blev föremål för sakkunniga diskussioner när det gällde
åldern, som slutligen bedömdes till ca 80 år. fill stort exemplar av silveralm beundrades, och på ena slottsväggen noterades Wistaria nuillijaya,
som är sparsamt representerad i trädgårdarna. En sumpcyprcss med gan¬

ska väl utbildade andningsrötter hör onekligen till sevärdheterna liksom
även det mäktiga exemplaret av Gleditsia triacanthos, säkerligen det största
i vårt land. Inte mindre intresse tilldrog sig avenboksgångarna och bux¬
bomshäckarna, vilka redan av Linné 1749 på hans Skåneresa beskrevs
som de största norr om Alperna. Efter att ha beundrat den vackra utsikten
från det s. k. kägelspelet som utgör avslutningen på de väldiga buxboms82

'

■

Reviderad - Apn

ALMIJVIST

A W1X8K1.I.

60153046

