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KAKL EVE KT FLINCK och BERTIL HYLMÖ

Cotonoastcr i svensk odling

Kännedom om släktet Coloneaster, oxbär, har under senare tid starkt
förbättrats, dels genom alt ett stort antal nya arter uppställts, dels genom
att nedärvningsgången och cytologin noga studerats, med bl. a. faststäl¬
lande av apomixi inom släktet.
Då vi funnit alt en laxonomisk bearbetning av släktet försvåras genom
avsaknaden av en systematisk uppdelning av beskrivna arter i sektioner
och serier har vi hösten 19(56 publicerat en artlista över alla av oss kända
arier, systematiskt uppdelade (Flinek & Hylmö 19(5(5).
Vår lisla omfattar 174 arter. Många av dessa arter förekommer ej i
odling. Som exempel kan nämnas att Kchder i sin ”Bibliography of
cultivated trees and shrubs” (1949) endast upptager cirka halva antalet
arter. Trots den starka ökningen sedan dess av antalet arter i odling
förekommer i herhariekollekter ett flertal ännu obeskrivna arter.
Vi har funnit att Koelmes uppdelning av släktet Coloneaster i två sek¬
tioner är riktig. Det särskiljande huvuddraget är kronbladens ställning.
Ena sektionen, Cotoneaster ( Orthopetalnm ), har blommor vars kronblad
är uppåt eller snett uppåtriktade, den andra, Chaenopetalum, blommor
vars kronblad är helt utslagna. Det finns en rad andra särdrag som
rent av skulle motivera en delning av Cotoneaster i två släkten (fig. 1
och 2).
Vi anser att en uppdelning av släktet Cotoneaster i relativt lätt åtskiljbara microspecies bör ha sitt värde ur såväl teoretisk växtgeografisk, som
ur praktisk horlikulturell synpunkt. Många taxa av släktet Cotoneaster
har ett mycket högt hortikulturellt värde och uppförökas och säljes av
plantskolor i många delar av världen i stor skala.
Under samma artnamn sprides taxa av ur horlikulturell synpunkt
högst olika karaktär. Ett sådant exempel är C. ”horizontalis” hart., där
.'5 eller 4 microspecies med konstanta karaktärer går under samma namn
trots skillnader mellan exv. C. perpnsillus (Schneider) Flinck et Hylmö,
en småbladig dvärgbuske, och C. cx. ’Robustus’ Boom, som blir 7 m hög,
spaljerad och har stora blad (fig. il).
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Fig. 1. Blommorna lios arterna inom sektionen C.ot o ne ast c r ( Orthopetalum ) iii'
nästan alltid oansenliga och liar upprnttstäcndc, röda eller vit-rosa kronblad.
Här representerad av Cotoneaster horizontalis ev. ’Hobustus’ Boom.

Av oss nlförda odlingsförsök liksom studier i plantskolor ger vid han¬
den alt av de i södra Skandinavien och i Mellaneuropa odlingsbara Co¬
toneaster del helt dominerande antalet arter ger konstant avkomma. I)e
enda arter, inom vilka vi observerat klyvning i avkomman, ar C. frie/ idus
Wall ich, C. salicifolius Franchet, C. dammeri Schneider och C. conspictuis Marquand. Samtliga dessa arter hör till sektionen Chaenopetalum
(med utbredda kronblad). Det bör dock påpekas att etl icke obetydligt
antal Cotoneaster-arter ej är vinterhärdiga i Skandinavien och därför ej
kunnat studeras av oss.
Vär iakttagelse att flertalet Cotoneaster-arler i odling är konslanla vid
sådd står i bjärt kontrast till en allmänt utbredd uppfattning hland prak¬
tiska planlskolemän i länder med mildare klimat. Dessa anser vanligen,
all Cotoneaster-arter hybridiserar starkt. I dessa länder och icke minst
på de brittiska öarna är också C. frigidus och (C salicifolius samt hybri¬
der mellan dessa arter sinsemellan och med C. dammeri och C. eonspieuus
dominerande i plantskolorna.
Ur växtgeografisk synpunkt bör det vara värdefullt all etl släkte som
(i

í
t

“ «
«*ä»

'

AV

Fi;«. 2. Arterna inom sektionen Chaenopelaluin har framträdande blommor,
oftast helt vita i stora klasar med fullt utslagna kronblad. Klasens blommor
siar ut samtidigt och gör arter inom denna sektion till värdefulla prydnadsIniskar. Här Cotoncaster calocarpm (Relut, et Wits.) Flinek et Hylmö.
Cotoncaster benas upp i mierospeeies, då i motsats lill andra apomiktiska
släkten såsom Taraxacum, Achillea, Rulam och även Crataegus, släktet
Cotoncaster är lätt alt föröka och att odla och dessutom gärna hålles i
odling i botaniska trädgårdar. Med ett artcentrnm i Kina och koncen¬
triskt avtagande artantal i Europa och i Nordafrika bör en mera djup¬
gående kännedom av variationer inom släktet kunna lämna stoff lill be¬
räkning av utvecklings- och spridningstendenser under vår rccenta floras

historiska utveckling.
Arterna inom släktet Cotoncaster, vilka alla är vedartade, varierar i
storlek från små krypande dvärgbuskar till 10 15 m höga träd. Släktet
innefattar såväl helt städsegröna som lövfällande arter samt arter som
intar en mellanställning härvidlag.
Den stora utbredningen har givit arter anpassade till vitt skilda klimatlyper. Flertalet Cotoncaster- arter förekommer inom regnrika områ¬
den i Västkina och på Himalayas sluttningar, varifrån även många vackra
Rhododendron-arier stammar. I delar av Centralasien, Mindre Asien och
Nordafrika finns arter, som är anpassade till torrare klimat. Slutligen
7

har vi grupper, som trivs i de vinterkalla delarna av Asien ocli Europa.
Liksom förhållandet är för Rhododendron är för Cotonenster tyvärr skön¬
heten i ganska hög grad omvänt korrelerad med köldhärdigheten.
Antalet i vårt eget land vildväxande Cotoneaster-arter uppgives normalt
till två. Vi anser alt vi har minst fyra säkra arter och anser vidare alt
vad som kallas Cotonenster melanoearpus Loddiges icke är identisk med
vår svenska art, som återfår sitt gamla namn C. niger (Wahlberg) Fries.
Dessa arter är härdiga över stora delar av vårt land men har ett be¬
gränsat hortikulturellt värde.
Den nordasiatiska Cotonenster lucidus, häckoxbär, från Maj kals jöns
stränder, som är svartfruktig, är den enda art, som vi kan rekommendera
för allmän odling. Den är härdig i största delen av Sverige och lämpar
sig väl som friväxande häck. Arten har en utomordentlig höstfärg. Övriga
svart fruktiga arter, som oftast förekommer under felaktiga namn i plant¬
skolorna är knappast odlingsvärda.
Vi har sammanställt två listor över favoriter bland Cotonenster, lämp¬
liga för allmän odling: en för de mildaste delarna av Danmark, Väslnorge
och England och en annan för Syd- och Mellansverige.
1. Cotonenster för vintermilda
omraden
a. Krypande
C. conspicnus
C. eoehleatns
I). Lagväxande — mcdclhöga
C. horizontalis
C. splendens
c. Högväxande
C. sidieifolius
C. laetens
C. bnllatus
C. ev. ’Pendulus’
C. cv. ’Cornubius’
C. sterninnns

2. Cotoneaster för Syd- oeh
Mellansverige
a. Krypande
C. dian mer i
C. cv. ’Skogholm’ (C. conspicnus
x C. dammer i)
b. Lågväxande - mcdclhöga
C. splendens
C. tneidns
C. horizontalis
C. cv. ’Hessei’
C. divarieatns
c. Högväxande
C. sidieifolius
-

C. bnllatus
C. mnltif lorus

Som synes har vi för svenska förhållanden endast inkluderat tre
slädsegröna arter. C. snlicifolius är icke fullt vinterhärdig i Sverige även
om den i kustområdena i de mildaste delarna kan hålla sig kvar i många
år. Vi har haft 5 m höga buskar i Bjuv, som emellertid senare frusit
starkt tillbaka. Denna art är diploid och kan därför, om den icke slieklingförökas frän härdiga plantor, visa varierande vinterhärdighet. Även
fruktsättning och växtsätt kan variera starkt. Vad som säljes i Skandina-
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Kig. 3. Under summa artnamn odlas ej sällan mikroarter av högst olika karak¬
tär. Upptill en kvist av äkta Cotoneaster horizontalis Dene. Nedtill C. horizontalis ev. ’Hohustus’ Boom, som kan klättra till 7 m höjd.

vien och Mellaneiiro])a under C. salicifolius var. floccosus är nästan all¬
tid C. salicifolius. C. floccosus är en apoiniktisk art sällan i odling hos
oss. Flertalet upprättväxande städsegröna Cotoneaster, som erbjudes i
plantskolekataloger, är icke härdiga hos oss och hör undvikas. Storhladiga, krypande C. salicifolins-hyhridtyper kan användas i snörika om¬
råden eller under täckning.
Cotoneaster dammeri förekommer i olika kloner, vilket är naturligt
för denna diploida art. Vi har funnit storbladiga former i halvskugga
eller i vart fall i lägen fria från vintersol mycket härdiga och värde¬
fulla.
C. cv. ’Skogholm’ är en slumphybrid mellan C. conspiciius och C. dammeri, som är starkvuxen och som snabbt kan täcka stora ytor. Den kan
frostskadas men mår icke illa av att starkt skäras in. Den blir bara
tätare och vackrare av denna behandling.
Av de övriga arterna listade för Sverige kräver endast C. cv. ’Hessci’
och C. splendcns en kommentar. C. cv. 'Hessei’ är en cultivai' som distri¬
bueras från Hesses plantskolor i Oldenburg och som sätter mycket rikil

ligare frukt äu C. adpressiis. C. cv. ’Hessei’ är ej sä våldsam i växtsätlet
som C. nanshan.
C. splendens är en av de många Cotoneaster, som den utomordentlige
samlaren, docent Harry Smith, Uppsala, introducerade från Kina och som
Magnus Johnson lika förtjänstfullt uppförökat och räddat ät odling. Co¬
toneaster splendens är en 1-2 m hög buske med håghöjda grenar. Hären
är talrika och starkt lysande orangeröda. Vi anser denna art i frukt vara
den vackraste av alla lövfällande Cotoneaster-arter.
I detta sammanhang vill vi gärna nämna några andra av Harry Smiths
introduktioner.
C. sikringen sis är en upprättväxande 2-3 m hög huske. Hären är glän¬
sande orangeröda. C. harrysmithii är en 1 m hög buske, graciöst byggd
med små blad och svarta frukter. C. horizontalis cv. ’Nigrov iridis’ har
svarlgröna blad. Vi finner denna form i skönhet överglänsande de flesta
C. horizontalis microspecies. C. nanshan cv. ’Macroearpus’ har påfallande
stora här.
Till vår lista kan läggas den slädsegröna C. cochleatus, som är en
C. inicropliylliis-s\äkl\n$> insamlad hl. a. av Harry Smith, och som visat
sig utmärkt härdig i Södertälje men något sämre i Skåne.
Vid en minimitemperatur på vintern av 20° C eller 22°C och lägre
måste man räkna med vinterskada på Harry Smith-kollckterna. Normalt
reparerar emellertid busken dessa skador snabbt.
Vi vill slutligen framhålla att det ofta angives för Cotoneaster-arter
kommande från Västkina eller Himalaya att de är härdiga upp till fruktodlingszon I! i Sverige. Detta är emellertid fel. Liksom andra växtarter
från dessa områden är Cotoneaster ömtålig för sträng kyla. I)e arter vi
behandlat brukar emellertid reparera vinterskadorna relativt lätt. De löv¬
fällande arterna hör odlas på varmt soliga lägen och på lätt jord för all
hl i vackra och härdiga. De slädsegröna fordrar halvskugga och fuktig¬
het.

Litteratur
K. E. FI.IXCK & B. HYLMö, 111(> (i : A list of series and species in the genus
Cotoneaster.
Botaniska Notiser, Vol. lit), s. I lä 403.
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Preliminärt om red rar och deras odling i Sverige

Ordel ceder liar i mångas (iron en romantisk klang. Man föreställer sig
gärna de mäktiga cedrarna på berget Libanon, vilka genom årtusenden
fingo lämna sitt värdefulla virke till de ösl mediterrana folkens byggnads¬
verksamhet och vilka i dag genom sin ålder och storlek minna om gångna
lider. Ingenting är naturligare än att önskan uppstått att i andra miljöer
söka odla ceder för all ål efterkommande skapa en möjlighet att beundra
dessa träds mäktiga resning. Vi känna de lyckade resultaten med cederodling pä de brittiska öarna, där jätteexemplar pryda parkerna, ävensom
inom klimatgynnade områden på kontinenten. Även i Skandinavien lia för¬
sök gjorts med introduktion av ceder i parker eller trädgårdar, men resullaten ha varit relativt blygsamma, då klimatet i många fall upprest bin¬
del1 för odlingen. Häst torde man ha lyckats på norska Vestlandet, där
del på flera ställen finns uppvuxna och vackra cedrar, samt i de mildare
delarna av Danmark.
Innan en redogörelse lämnas över de erfarenheter som gjorts med
cederodling i Sverige och vilka utsikter som finnas alt eventuellt lyckas
härmed, skall något nämnas om arterna inom släktet Ccdrus och var
de förekomma vildväxande.
Fyra arter av ceder äro f. n. kända, nämligen Ccdrus deodara Loud.,
himalayacedern, som förekommer i V. Himalaya från Afghanistan till
(larhwal mellan 2 1)1)1) och 3 000 m, Ccdrus libani Loud, från Libanon,
Taurus, Anlitaurus- samt de nyupptäckta reliktlokalerna i Pontus vid
Svarta Havet. Den uppträder i böjdlägen mellan 1 1500 och 2 400 m. När¬
stående är Ccdrus brevifolia Henry från Cyperns berg, som förekommer
på omkr. I 300 m höjd, samt Ccdrus atlantien Manetti, atlascedern, som
växer i Atlasbergen i böjdlägen mellan 1 500 och 2 600 m. Samtliga dessa
arter äro varandra botaniskt närstående. Mest särpräglad torde dock
Himalayacedern vara, vilken också är relativt isolerad från de övriga
arterna geografiskt sett. Den är ganska lätt att känna igen på sina något

Denna uppsats tillägnas med tillgivenhet professor Nils Sylvén.
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hängande grenar och skott samt de långa, mörkt blågröna barren. Medan
cyperncedern karakteriseras av mycket korta barr och sålunda också den
är jämförelsevis särpräglad lata sig libanoncedern och atlasccdcrn ej all¬
lid lält skiljas från varandra. En allmän regel säger dock all den först¬
nämnda med åldern är typiskt bredkronig och relativt lågvuxen (25
I») m) medan atlascedern oftast har en smalare krona och rak, genom¬
gående stam samt uppnår en avsevärd höjd (över 40 m).
Vanligast i odling torde allas- och himalayacedrar vara. För uppskogningsändamål spela dessa bägge arter en ungefär likartad roll i Syd¬
europa, medan libanoncederns användning i detta avseende varit blyg¬
sammare.
Ccdrus libani var länge endast känd från sina a\ människor och ett
allt torrare klimat starkt hotade växtlokaler på berget Libanon, som i
våra dagar ligger i staten med samma namn och vars nationalsymbol
den också är. Med största sannolikhet härstamma exempelvis de jätte¬
lika libanoncedrarna i Kew Gardens i England frän dessa ursprungliga
växtlokaler. Först mot mitten och slutet av 1800-talet blevo de betydligt
rikare förekomsterna av denna cederart i Taurus- och Antilaurusbergen
i södra och sydöstra Turkiet kända. Denna åtminstone bärdighelsmässigt
från ursprungstypen avsevärt och fördelaktigt avvikande form eller ras
upptogs i början av vårt sekel utanför sitt naturliga förekomstområde
först i odling i Arnold Arboretum, Massachusetts, genom dåvarande che¬
fen, prof. Sargent (1002). Tidigare hade all odling av ceder varit omöjlig
på denna breddgrad i östra USA men försöket med tauruscedrar slog väl
ut. Numera finnas i sagda föredömliga anläggning ganska stora ccdrar
av denna proveniens, vilka uthärdat mycket härda vintrar utan större
skador. Man får i detta sammanhang emellertid ej bortse från de varma
och långa somrar, som karakterisera östra staterna och vilka låta väx¬
terna avmogna och sålunda göra dem bättre rustade alt stå emot hårda
vintrar. En motsvarighet härtill kunna vi endast i någon mån uppvisa
i landskapen söder om Hallandsåsen eller på Öland och Golland.
Nästa fas i utvecklingen med odling av ccdrar kom i slutet av ö()-lalet,
när en tysk botanist, dr Schwarz, i provinsen Lykien i västra delen av
Tauruskedjan upptäckte nya förekomster av libanoneeder. Han ansåg
(Schwarz 1944) denna typ av libanoneeder vara botaniskt skild från den
tidigare kända libanoncedern (om han häri endast menade typen på Li¬
banon eller om han också inbegrep cedrarna i ciliciska Taurus, är oklart)
och benämnde den Ccdrus libani ssp. stenoeoma, ett namn som syftar
på den enligt hans mening typiskt smala kronan hos de träd han såg
i Lykien. Plantor av ssp. stenoeoma Schwarz drogos upp och såldes av
12
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Fig. 1. Bestand av Cedriis lilmni nära Akseki i provinsen Antalya, V. Taurus
S. Turkiet; ca 1 700 ni ö. h. I bakgrunden skog av Abies cilicica. Foto förf. 1957.
Natural stand of Cedrus lilmni near Akseki, Antalya distr., W. Taurus, S.
Turkey; alt. about 1700 in. In the background forest of Abies cilicica.
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pinntskolefirman Herm. A. Hesse i Weener, Västtyskland, som livligt
propagerade för typens stora härdighet. En del plantor nådde, som längre
fram skall beröras, även svenska odlare. Vill man se nyktert pä införan¬
det och propagandan kring ssp. stenocoma. kan man kanske säga alt del
endast var ett återupplivande av de lyckade försök, som den framsynte
Sargent hade inlett 5(> år tidigare. Men även som sådana voro de värda
all uppmärksamhet isynnerhet som anskaffandet av cederfrö av känd
härstamning var och fortfarande är svårt.
När förf. lill denna artikel tillsammans med dr Slen Karlberg 1957
uppehöll sig för insamling av diverse koniferer i Turkiet, även innefat¬
tande cederområdena i Taurus, blevo vi delaktiga av den då knappast
utanför Turkiet spridda nyheten att man hade upptäckt reliklbestånd
av ceder även inom det pontiska området, i bergen mot Svarta Havet,
dvs. i grannskapet lill orterna Tokat Catalan Erhaa Niksar. Dessa be¬
stånd ansågos först vara planterade, men noggranna undersökningar ha
visat att de utan gensägelse äro ursprungliga. I den av I*. II. Davis m. fl.
i Edinburgh utgivna första delen av ”A Flora of Turkey” (Davis 19f>5),
redovisas cedrarna i Pontus också såsom tillhörande arten Cedrus libani.

Cederodlingen i Sverige
Några fullvuxna, under en lång följd av år överlevande cedrar ha
aldrig noterats i vårt land. I regel ha de aldrig hunnit nå större dimen¬
sioner än ca 10 m förrän de någon extremt kall vinter frusit bort. Den
säkraste och utförligaste redogörelsen för odlingsresultaten med ceder
hos oss finner man i prof. Nils Sylvéns värdefulla översikt (Sylvcn 1945 ),
där skadorna hos barrträden efter de hårda vintrarna i början av 4(1talel behandlas. Här nämnas odlade exemplar pä olika platser i Skåne
av såväl Cedrus allantica
inklusive dess som något härdigare uppfatlade odlingsform glauca
som också C. libani och C. deodara. Samtliga
av Sylvén från olika håll i Skåne nämnda ccdrar dödades under 19,‘59 42
års vintrar. Störst hland dessa torde «S st . Cedrus deodarit och 18 st. C. allanlica ”till över 10 m höjd” i Kiviks Esperöds barrträdsarborelum nära
Simrishamn ha varit. Från Öland liksom också från Göteborgs botaniska
Fig. 2. Cedrus libani och Pinas nigra var. earamaniea. Ak Dagli nära Pozanti,
ciliciska Taurus, S. Turkiet; ca 1 700 m ö. h. I bakgrunden skog av Cedrus,
Pinas och Abies eilieiea. Foto förf. 1957.
Cedrus libani and Pians nigra var.
earamaniea. Ak Dagli near Pozanti, Cilician Taurus, S. Turkey; alt. about
1700 m. In the background forest of Cedrus, Pinas and Abies eilieiea.

14

Si* *
T 'il
H

K

î*-'
i»

f

■

BL.

.i* .',sá
./ÿ

Ú

-Ü.»

'

gWMBg

íf

.li

«fe

.

Ù

rrC». -7

1,
M

QS

'

'

T,

P

r <1

Ï*

!-

ms
ð
é<5*
l/

KS

Li' *

!

T

-

peg'

É. „i...

Kfi

,;'

%*M

S

«*

Ü

-

SE&&

Ü§5

*S*

L,

V2
*5 y*
V»

*4
4

►

A'ÍA

SÏ

m

M
1

"i.

íÿTT

'?»TV">»
rzw~*

-i

,,

*ÿ

Ví*«?I’:£»
>. ;

*C1

Stí5S

:><

k:

'. ,

*

**
r

'

■* :

■

-;

*v

'

V

»?**

", V'

' '

S

tl-t I

'\
■

>:ÿ*

015

trädgård och från Jerkholmen i Bohuslän rapporterar Sylvén dödade
C. deodara ocli C. atlantic.a.
Det enda kända överlevande exemplaret av ceder, som med säkerhet
planterats före 40-talets vintrar och vilket uppenbarligen ej rapporterats
till Sylvén, finns i östra Skåne. Detta nära 10 m höga exemplar av Cedrus
atlantica glauca, som kommit igenom vintrarna ulan skador, växer i
Baskemöllan. Ett annat exemplar, dock av yngre datum, ett nära (i 1/2 m
högt träd av samma art och form, finnes vid Nättraby i Blekinge. Ägaren,
godsägare Sven Hellerström, skriver följande om det i ett brev daterat
den 14 april 1000: ”C. atlantica glauca planterades 1948, kommet från
Göteborgs Trädgårdsförening. Det är nu 0,80 m högt och 0,50 m i omkrets
50 cm över marken. Efter vintern 63-64 var det rött. I somras lika si I vervitt som förr. Nu är det lite grann brunt, men inger inga farhågor.
Stammen rak, grenverket glest.”
Man kan med hänsyn till hittills vunna erfarenheter säga all C. atlan¬
tica varit den art, som klarat sig häst i vårt land. Cedrus deodara och
C. libani ha ansetts och även visat sig vara avgjort mindre härdiga. C. brevifolia har veterligen aldrig försökts hos oss. Med det material, som
finnes i odling av Cedrus deodara och vilket tydligen ursprungligen alltid
hämtats från klimatmilda lokaler inom det naturliga utbredningsområdet,
måste man med visshet fastställa att den ej tampar sig för odling i Sne¬
rige. Möjligen skulle frö som samlats i klimathårda trakter i V. Himalaya
kunna ge ett bättre utgångsmaterial. Rörande Cedrus libani, vilken repre¬
senterad av Libanon-proveniensen visai en lika dålig härdighet som himalayacedern, måste dock med skärpa betonas att den ännu ej tillfredsstäl¬
lande undersökts i proveniensavseende. Det har nämligen, glädjande nog,
visal sig att typerna från Taurusbergen härutinnan ge vissa positiva löf¬
ten. Från Tyskland och Danmark koinmo rapporter om lyckade odlings1'örsök med Cedrus libani ss j». stenoeoma under vintrar då C. atlantica
blivit svårt skadad eller dödad.
Under 50-talet kom dels den framgångsrika cederodlingen i Arnold
Arboretum dels de lyckade försöken i Danmark1 och Tyskland lill förf.
kännedom. Försöken manade till efterföljd i vårt land och genom lyck¬
liga omständigheter kunde såväl i Skåne som i Göteborg de första stegen
till provodling av libanonceder av Taurustyp tagas. Detta skedde i sam¬
arbete med en privatman, dir. K. E. Flinck i Bjuv, som till sin trädgård
från Hesse i Weener år 1955 införskaffade ett par exemplar av ssp. steno¬
eoma. Vid ett besök i Arnold Arboretum samlade han dessutom samma
1
Danska (’..libani av Taurus-proveniens tia genomgående visai en god härdighet och
finnas hl. a. i Hörsholms arboretum representerade av 1!) år gamla och 1(1 m höga träd.
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F’ig. 3. Cetlru.s lilmni. Çatalan-Tortepe i provinsen Ainasya, N. Turkiet; ca
1 200 m ö. h. Foto förf. okt. 1966.
Cedriis libani. Çatalan-Tortepe, Amasya
(listr., N. Turkey; alt. about 1200 in.

år frö frän <le ovan beskrivna av Sargent introducerade cedrarna. Fröportionen såddes i Göteborgs botaniska trädgård och (i plantor erhöllos,
vilka i sinom tid fördelades mellan Bjuv och Göteborgs botaniska träd¬
gård. Ungefär samtidigt beställde Botaniska trädgården (1956) några
plantor av ssp. stenocoma från Hesse, vilka till att börja med skolades
ul i trädgårdens skugghall.
Dr Karlbergs och undertccknads resa lill Turkiet 1957 innefattade som
redan nämnts besök på olika cederlokaler i Taurusbergen. Delta resulte¬
rade i alt frö från 2 olika växtlokaler kommo till uppdragning i Göteborg
nämligen: a) Biiriizeek Katran, Pozanli, eil. Taurus, 1 050 m, b) Elmali
2-671552 Lustgården

19(i<î-1!)(i7
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Dagh, prov. Antalya (Lykien), 1 670 m; en senare sändning (1962) också
från prov. Antalya, 1 300 1 500 m, har kompletterat materialet. Av dessa
ha plantorna av Elmali Dagh-proveniens nu på planleringslokaler i Skåne
och södra Västkusten nått 0,5- 1,5 m höjd.
Den allra sista sändningen av frö från Turkiet, nämligen 1964, har
sill speciella intresse därför att den representerar en från de nämnda
geografiskt mycket avvikande proveniens. Det lyckades mig all genom
turkiska skogsdepartementet erhålla en portion från de nyupptäckta be¬
ständen vid Tokat-Çatalan-Erbaa i norra Turkiet. Insamlingen hade skett
på I 100-1 200 m höjd. Plantorna, som nu nått ett par decimeters höjd,
ha den gångna vintern ståti i kallbänk i skugghallen, endast skyddade
av skuggramar på vilka granris lagts.

Redogörelse för nyare odlingsförsök med ceder
lijiw, dir. Flineks trädgård. Av Cedrns libani ssp. stenocoma (Hesse
ett par exemplar, som slå i tämligen skuggigt läge, nu nått en
böjd av 3 m. De ha aldrig skadats något nämnvärt ej ens under en sådan
vinter såsom 1962 63, då temperaturen nådde lägsta värden på 24° C,
men dä kylan och tjälningen varade långt in i april. Under denna vinter
dödades här ett 4 m högt exemplar av Cedrns atlnntien glanca. Den
gångna vintern 1965-66, som inleddes mycket abrupt redan i början av
november, nådde i denna del av Skåne visserligen ej lägre temperaturer
än 20°-- 24° men var osedvanligt lång. Påsken bildade med snöstorm
och minustemperatur på 10° den sena avslutningen. De bägge mannämnda exemplaren förblevo dock även nu i stort sell opåverkade. Delta
gäller också några yngre, halvannan m höga plantor av C. libani dels av
Arnold Arboretum-typen, dels av Elmali Dagh-proveniens, vilka endast
voro skyddade mot solinstrålning på sydsidan medelst granris.
Iionudeåsen. I dr Karlbergs här under uppbyggnad varande arboretum
planterades våren 1965 ett 20-tal plantor av Elmali Dagh-proveniensen.
Dessa äro nu (1966) mellan 0,75 och 1,5 m höga och ha utan skador
(sålunda även innefattande de ovan snön exponerade skottpartierna )
övervintrat 1965 66. Den lägsta temperaturen under denna vinter notera-

1955) ha

Fig. 4. Cedrns libani tillsammans med Pinns siluestris. Çatalan-Tortcpc i pro¬
Cedrns
vinsen Amasya, N. Turkiet; ca 1 200 m ö. h. Foto förf. okt. 1966.
libani and Pinns siluestris. Çatalan-Tortcpc, Amasya distr., N. Turkey; alt.
about 1200 m.
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des lill oiiikr. — 20°C. I stort seti rådde samma klimatförhållanden som
ovan refererats från Bjuv.
Veddige vid Vnrberg. I folkskollärare O. Broborgs artrika trädgård
Fullsbäcken i Viskadalen planterades våren 1 f)(>B ett exemplar av C. libani
från Elmali Dagh. Detta har oanfäktat klarat 15 vintrar och är nu 1 m
högt. Den sisla vintern sjönk temperaturen lill 26°C. Även här var
vintern tidig och kom för att stanna redan 10 november. Påsken 19(5(5
betydde en ytterligare påfrestning ty efter en relativt mild period strax
10° för en lid av 5 dagar. Med hänsyn
innan sjönk temperaturen till
till den synnerligen dåliga sommaren 19(55 måste påfrestningarna för
växlmaterialel även i denna trädgård ha varit maximala. För jämförelses
skull bör nämnas att en 19(51 planterad och nu 75 em hög C. deodara,
som redan vintern 19(54-65 fick skador, nu definitivt dödades av kylan.
Etl meterhögt, 19(54 planterat exemplar av C. atlant ica glauca var lika¬
ledes dödat av kylan. Denna art har upprepade gånger utan framgång
försökts vid Fullsbäcken.
Onsala. 1 fil. dr Harald Alanders trädgård, som ligger pä en öslslutlning mot Ivungsbackafjorden, har under senare år en del koniferer plan¬
terats i och för provcniensjämförelser med Göteborgs botaniska trädgård.
Odlingslokalen är intressant, därför att temperaturen här genomsnittligt
ligger något högre än den i Göteborgs botaniska trädgård på grund av
den omedelbara närheten till kusten. Dahlior frysa här i regel en vecka
till 14 dagar senare än i Göteborg om hösten. Delta kan synas mången
oväsentligt men har tydligt visal sig i bättre övervintringsresullat av di¬
verse barrträd (såsom Crgptomeria), Rhododendron «eh andra städsegröna. Här planterades ett exemplar av C. libani från Elmali Dagh under
19(54. Det är nu ca 70 em högt och oskadat med obetydliga barrskador
efter vintern 1965-6(5. Ett under 1965 planterat exemplar av C. libani
ssp. stenoeoma (Hesse 1956) är nu ea 50 em högt. Det har slätt anmärk¬
ningsvärt exponerat i soligt östläge med endast ett tunt snötäcke under
vintern. Barrskadorna större (omkring 50%) än hos föreg. exemplar
men i övrigt var plantan oskadad och visade en normal knoppsprickning.
Lägsta noterade temperatur under vintern torde ha legat mellan
25°
och
26° C.
Göteborgs botaniska trädgård. Av de ur frö från Arnold Arboretum
1955 uppdragna plantorna av Cedrus libani utsattes 3 exemplar under
ekskärm år 1964. De hade dessförinnan efter förkultivering i växthus
slalt 4 år i plantskolans skugghall med endast lätt granristäckning vin¬
tertid. Några anmärkningsvärda skador hade ej därstädes noterats ens
efter den snölösa och starkt tjälbildande senvintern 19(53. Overvint-
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ringen på den slutliga växtplatsen linder 1964-65 skedde klanderfritl.
Plantorna voro omgivna med strutar ai' vass. För vintern 1965-66 täcktes
2 plantor på liknande sätt medan den tredje lämnades utan skydd. De
Ii plantorna, som nu äro 1,6 m höga ha under vintern haft ett ca 40 cm
högt snötäcke. Kylan gav i början av februari under några dygn en mi¬
nustemperatur varierande mellan 22° och 26°C. Växtplatsen ligger jäm¬
förelsevis öppen för nordanvinden, som under den kallaste tiden var täm¬
ligen stark och uttorkande. Situationen vår den 29 maj 1966 följande:
De l vå exemplaren, som omgåvos av en vasstrut hade starkt (omkr. 80% )
brunfärgade eller grågröna barr ovanför snöns läge och dc yttersta termi¬
nala skotten intorkade. Bägge exemplaren ha emellertid friskt spirande
knoppar överallt ända till de intorkade skottspetsarna. Det oskyddade
exemplaret, som intill snösmältningen före påsken såg grönt och friskt
ut, miste efterhand alla barren. Vid närmare undersökning visade det sig
silla löst i marken, varför man snarare kan räkna med sorkskador än
med sådana förorsakade av vinterkylan.
Av proveniensen Biiriiczek Katran, Pozanti, ciliciska Taurus, utsattes
ett hundratal 4-åriga planlor i Botaniska trädgårdens arboretum 1962.
De planterades i öppet västläge på tämligen stenig mark med gräs, Kubus
och diverse ris. Under våren (1966) återstod 9 stycken omkring 40 cm
höga, helt oskadade exemplar. Man får anta att en del av de övriga
plantorna kan ha dödats av vinterkyla. Starkt inverkande orsaker till
den stora avgången horde emellertid också vara att söka i deras alltför
tidiga ulplantering (erfarenheten har visal att 5 år bör vara minimiåldern
för ulplantering av ceder) och i allmän vantrivsel. De ha sålunda under
flera säsonger varit övervuxna av gräs och Kubus.
Elmali Dagb-proveniensen från år 1957-58 kom beklagligtvis aldrig till
ulplantering i Göteborgs botaniska trädgård eller dess arboretum när
plantorna 1968 och 1964 nått planteringshar storlek. De fingo i stället
placeras på andra håll (se ovan). Under de år dc stodo skolade i träd¬
gårdens skugghall, visade de en mycket god härdighet trots ringa snö¬
skydd eller täckning.
Av de från Hesse 1956 införskaffade plantorna av C. libani ssp. stenocoma (5 st.) klarade 4 vintrarna bra i plantskolan medan det femte
exemplaret frös ihjäl vintern 1962-63. Denna planta karakteriserades
emellertid av ett slankare växtsätt och av dubbelt så långa barr som de
övriga, varför det kan misstänkas alt det utgjorde ett felexpedierat
exemplar av Ccdrus deodara. Av de övriga plantorna utsattes en 1964 i
trädgården under skuggande ekskärm. Den är nu ca 50 cm hög och har
klarat vintern utan annat skydd än snö i nedre hälften. Barren voro till
21

50% bruna men knoppsprickning skedde ända uppe i loppen. Temperaluren under vintern 1965—66 torde ha legat snarare under än över
24°C.
Närstående meterhöga exemplar av Ilex aqiiifolium fingo terminalskollen
eller bladen delvis förstörda.
En jämförelse med atlascedcrn hör här tillfogas. Relativt nära det ovan
anförda exemplaret, i samma väderstreck och under ungefär samma
mark- och ljusförhållanden, står ett exemplar av ( led rus atlnntica glnucii.
Det planterades ut 1959 och hade under säsongen 1965 nått en höjd av
ca 3,5 m. Varje vinter har trädet skyddats av en lövhög kring rötterna.
Våren 1966 voro alla barr döda liksom en del av de perifera skollparlierna men i övrigt kom det med friska knoppar och ser nu ut alt kunna

repa sig.
De ännu i plantskolan befintliga cedrarna av proveniensen Antalya
1962 och Tokat-Çatalan-Erbaa, vilka relativt lätt täckta utmärkt klarat
1966 års vinter, skola provas på olika platser i södra Sverige och i Dan¬
mark, när de nätt erforderlig storlek.

Ympning av cedrar
Metoden att ympa ceder på ett underlag av något närbesläktat vinterhärdigt barrträd för att dels ernå ett motståndskraftigare rotsystem och
dels också en tidigare skottavmognad, är ej ny. Den torde ha praktiserats
i drygt hundra år. Delta till trots användes den mycket sällan i våra
dagar och är knappast känd annat än av ett fåtal sil vikull urister. Upp¬
gifterna i litteraturen äro också ytterst knapphändiga. Man finner den
ej omnämnd i sådana utförliga handböcker som Dallimore & Jackson
(1923), Schneider A Silva Tarouca (1923), Kriissmann (1955) eller den
Ouden (1949). Däremot finner man den kort omnämnd hos Kaclie
( 1938, p. 328 ) och hos Kriissmann i hans hok om trädskoleskölsel (1949).
Kaclie skriver helt kortfattat följande: ”Bisweilen wird auch Larix de¬
cidua als Unterlage verwendet.” I Forsibotanisk have i Charlottenlund,
Danmark, finnes ett 12- 15 m högt och sannolikt 100-årigt exemplar av
(lednts atlantica, som ulan större skador kommit igenom många kalla
vintrar. Detta träd uppgives ha blivit ympat på underlag av europeisk
lärk.
Från den sovjetiska vetenskapsakademiens försökslilial i No¬
vosibirsk redogör N. F. Chramova (1962) om försök med ympning av
ceder på tall efter en metod utarbetad av E. 1*. Prokazin. Enligt för¬
fattarinnan skulle metoden, som praktiserats i första hand för att skapa
en tidig och riklig kotteproduktion för uppskogningsändamål i Novosihirsk-distriktet, ha slagit mycket väl ut. Metoden består i att vid ymp22

ningen sammanföra märg med kambium hos underlag resp. ympkvist.
Den eljest utförliga artikeln, som dock tyvärr ej nämner vilken art av
ceder som använts för ändamålet (ej heller användes den latinska be¬
teckningen Ccdrus ) är intressant men kan på grund av de bristfälliga
arluppgiftcrna f. n. ej användas som stöd. Skulle del verkligen röra sig
om ceder och ej exempelvis någon art av släktet Pinas, vore försöken
all betrakta som mycket värdefulla. Närmare uppgifter och material in¬
väntas från försöksområdet.2 I ryskt språkbruk avser man med ceder
ofta Pinas eembra (kedrovaja sosna), som också förefaller bättre rustad
all motstå del bistra klimatet i Novosibirsk-området.
I avsikt att utröna möjligheten av ympning av ceder på tall ( Pinas
siloest ris ) och lärk tog undertecknad vintern 1984 65 kontakt med kon¬
sulent Skon på Föreningens för växtförädling av skogsträd institution
på Ekebo. Våren 1965 ympade kons. Skon ål mig på underlag av Pinas
siloeslris och japansk lärk, Larix leptolepis (några inkrukade underlag
av europeisk lärk funnos ej tillgängliga) följande typer av ceder: Cedras
ailantica glaaca från trädet i Baskemöllan, Skåne, Cedras libani stenocoma (Hesse 1956), Cedras libani ”Elmali Dagh” (1957), Cedras libani,
typen från Arnold Arboretum (1936). Fastväxning ägde rum omkr. 60%,
vilket måste anses vara ett tillfredsställande resultat. F. n. slå ympplantor
pä tillväxt i bänk i Göteborgs botaniska trädgård. De visade samtliga en
normal knoppsprickning våren 1966 och ha under sommaren visat en
normal tillväxt.

Sammanfattning
Hittills vunna resultat med cederodling i Sverige ha visat att Cedras
atlanlica och C. libani representerade av goda härdighetsprovenienser ha
utsikter att lämpa sig för framtida odling i de mildare södra delarna
av landet. Prioritet hör ges åt vidare försök med Cedras libani med höjdläges- och kontinentaltyper från Taurus, Antitaurus och det pontiska om¬
rådet. Vidare böra utplanteringsförsök med ympade cedrar företagas
under olikartade klimatiska och edafiska förhållanden i Sydsverige för
alt utröna om dessa visa en högre härdighet än rotäkta sådana.
- F ran tidskriften Lcsnoe chozjajstvo har förf. nu (10 okt. l!)(i(i) i ett svarsbrev fått
belägg för att de på Pinus silnestrix L. ympade ”cedrarna” i Novosibirsk voro Pinus
eembra L. var. sibirica Loud, (i brevet betecknade som Pinus Sibirien Mayr).
lieferalel
tidskriften Silvae genetica (Band 14, Häfte 1: 28, 1965) av sign. v. Del¬
lingbausen ang. ympning av ceder på Pinus siluestris är alltså felaktig, vilket härmed
bringas till kännedom.
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Summary
Preliminary notes on eedars and their cultivation in Sweden
Hardiness trials with cedars in Sweden have proved that Cedrus allait lieu
Manetti and C. lib an i Loud., provided they be represented by good provenances,
should be suitable for future cultivation in the milder parts of S. Sweden.
Further trials preferably with Cedrus libani and provenances of this species
from high altitudes and continental localities should be carried out. This con¬
cerns especially known stands in the Taurus and Antitaurus mis. as well as
the rather recently discovered relict localities in the Pontic nits, near Amasya,
Lat. 41°N. and Long. 36°E.
The hardiness of cedars, which have been grafted on stock of Lari.r and
Pinas silvestris should be investigated in comparison to ungrafted cedars.
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Vresbokar och andra avvikande boktyper i Skåne

Denna ii|>|>sals om vresbokar (Fagus silvatica f. tortuosa Pépin) har möj¬
liggjorts tack vare den inventering, som min vän ingenjör Tor Lundgren
och jag gjort ärcn 1 Otiti-l i)(»7 . Tor Lundgren har varit en flitig och in¬
tresserad deltagare i många vintriga utflykter och har med sin kamera
tagit över hundra hilder av vresbokar, varav ett urval presenteras i före¬
liggande uppsats. Där ej annat anges är fotografierna tagna av Tor Lund¬
gren.
Trädens läge har angivits efter den nya topografiska kartan i skala
1 : 50 000 och med en noggrannhet på 100 m när. Läget i milkvadraten
pä kartan anges enligt de anvisningar som återfinns på varje kartblad
(t. ex. UC 07 ti 4!) 5).
Trädens omkretsmått är tagna i brösthöjd ( 130
cm över marken).
Filmer och originalbilder samt invenleringsuppgifter kommer att för¬
varas pä Botaniska museet i Lund.

Historisk översikt
. Den äldsta uppgiften om vresbokar i Sverige, har jag funnit i A. Opper¬
manns uppsats ”Vrange Bøge i det nordøstlige Sjadland” (1908): "Ad
forskellige Veje er vi komne til Kundskab om, at der optræder vrange
Bøge i det vestlige Sverige. Svenske Författare, der nævnes nedenfor,
har i nyere Tid beskrevet saadanne 'Præer, og den danske Maler Niels
Skovgaard har i en Bække Billeder fra Østrøø-Egnen i Halland-) vist
mest vrange af, hvad vi har fundet
i Danmark.”
Niels Skovgaard ägnade sina första konstnärsår framför allt ät nalurmäleri, och hämtade härvid ofta sina motiv från Halland. Jag citerar vi¬
dare under anm.-): ”P. C. Skovgaards Svoger, Forstkandidat Titus
Schouw ejede en Tid lang Østrøø. Ifølge velvillig mundtlig Meddelelse
fra Hr. Niels Skovgaard stod den Bevoksning, der har ydet Materialet
til Træerna i ’Troldeskoven’ og ’I Æventyrskoven’ ved Skjærbæk mellem

os en Skovform, der svarer til det
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Falkenberg og Varberg, men er vistnok nu borthugget.” Av ovanstående
citat att döma skulle det i sintet av 1800-talet ha funnits en skog med
vresbokar vid Skärbäck i Halland.
Den svensk, som först tycks ha intresserat sig för vresbokar, är lant¬
brukaren Olof Christoffersson från Fru Alstad. Han har i en uppsats i
Skånska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1908 (s. 98 99) berättat ”Om
några skånska hängbokar” och sysselsätter sig mest med paraplybokarna
vid S. Lindholmen, vilka jag senare återkommer till.
Prof. Gunnar Schotte skriver om ”Kurrabok på Hallandsås” (1900, s.
358): ”På en av Skånes naturskönaste platser å södra sluttningen av
Hallandsås i hagmarkerna till kronodomänen Önnarp (Grevie socken)
omkring 3 km från Förslövs järnvägsstation, slär i ell mindre bestånd,
den s. k. Kurraboken. Detta märkvärdiga träd är i hela den omgivande
trakten väl bekant, och omkring densamma samlas ofta traktens ungdom
till dans och lekar.”
Namnet Kurrabok skall enligt Schotte vara ell
skånskt-halländskt ord för krusig eller kurrig, vilket skulle karaktärisera
Irädets vridna och tätsittande grenar.
Vid besök på platsen i april 1967 visade sig kurraboken vara en ikullfallen ruin, och någon annan vresbok i grannskapet syntes inte till. Posi¬
tionen var UC 66 2 49 0. Vid förfrågningar hos folket på Önnarp var vi
skulle söka kurraboken, upplystes vi om, att det skulle finnas en annan
vresbok längre upp på åsen. I en glänta i planterad granskog finns där
26
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röta nrb genom sitt fria läge är svart utsatt för vinden. Febr. 19(i(i.

,

myckel rikligt en fyraslammig vresbok med vid och flat krona. Stammarna är ormlikl krökta och kronans diameter är 15 m. Trädets posi¬
tion är 1 ()()() m öster om önnarp (UC 07 2 49 5).
I uppsatsen ”Vildt växande hängbokar (Fagus silvatica f. tortuosa
Dipp.)” (1908) berör Gunnar Schotte i huvudsak bokarna vid S. Lind¬
holmen i Svedala socken, samt några hängbokar å Börringeklosters sko¬
gar i Börringe socken.
1909 skrev dir. F. Ulriksen om ”Bokar”, där han dels citerar vad
som tidigare skrivits av Christoffersson, Oppermann och Schotte, dels
ger en ganska fullständig upplysning om de då kända vresbokslokalerna.
I en uppsats av Waldemar Bii low om ”Gamla träd i Skåne” (1921)
finns trollskogen i Torna Hällestad omnämnd för första gången. Det är
egendomligt, att Schotte inte med ett ord omnämner dessa märkliga
träd, som såväl i Gryleskog som på rullstensåsen vid Dalbyvägen bildar
sä säregna skogsbestånd. Oppermann reste från Hallandsås till Lund,
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och därifrån till Häckcberga, men nämner ej Trollskogen i Torna Hälle¬
stad, och varken Christoffersson eller Ulriksen tycks ha haft någon
kännedom om den.
För att återknyta till Waldemar Biilows uppsats, så omnämner han
en annan märklig bok, som han karaktäriserar som kurrabok, nämligen
Frökenboken på Roslätt i Svedala socken. Han skriver: ”Frökenboken
är ett högst underligt, nu fritt stående träd, som vid brösthöjd når ett
omfång av 5,25 m. Vid ett par meters höjd delar sig stammen i ett 20-tal
ytterst knotiga, vridna och märkligt slingrande grenar, vilka sträcka sig
så långt ul att den väldiga kronan mäter ungefär 25 meter i diameter.
Upprepade sammanväxningar förekommer i trädet, vilket i det avseendet
liknar den märkliga Kurrabok å Hallandsås. I grenrikedom och grenarnas
virrvarr överträffar den vida Kurrabok på Hallandsås.” Vad som i dag
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finns kvm- av Frökenboken pii Boslätt tyder inte mycket på vresbok
(fifî. 2). De få grenar, som sitta kvar på den väldiga stammen, visar,
sävill jag förstår, mera karaktären av en bok, som fått växa fritt,
varvid träden fä en vid och månggrenig krona, och inte så sällan bilda
finde knoliga och krokiga grenar.
Några hundra meler sydöst om Frökenboken finns en liten vresbok
( lig- 15), som skogvaktare Jakobsson
på Skabersjö visal mig på. Den står
i öslra skogsbrynel vid Bjäret och kan med liden bli en praktfull vres¬
bok. Slrax intill vid slakelet finns flera små vresbokar.
Oppermanns tidigare nämnda uppsats innehåller den utförligaste be¬
skrivningen pä vresbokar, som jag lyckats få lag på. Han behandlar de
svenska bokarna med minsl samma omsorg och intresse som någon av
de svenska förfallarna. Beträffande de lokaler i Häekebcrgalrakten, näm¬
ligen Skoggårdsvång, Dcgebergabete, Domanstorp, Olslorp och Lerberga,
som Oppermann besökte 1907 och där lian sett vresbokar, har vi inte
hillal några sådana.
Nu bar Häckebergaskogarna liksom Björnslorpsskogarna under det se¬
naste halvseklet genomgått en sådan fantastisk förändring genom granoeh tallplantering, alt det kanske inte är så konstigt om enstaka vres¬
bokar lått stryka på foten eller blivil inneslutna i barrträdsplanteringarna. Vresbokarna är, sell ur skoglig synpunkt, naturligtvis av ringa eller
inget intresse, varför de som finns kvar får betraktas som naturminnes¬
märken eller botanisk kuriosa.
Oppermann nämner dessutom (s. 195 ), att det i trädgården vid Domme
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F'ig. 9. Börringe sn, Börringekloster, 450 ni NV oui (íudmundtorp ( IT li 98 9
50 3), gammal vresbok, som nu mäter 295 cm i stamomkrets. Jan. 1900.
I'ig. 10. Sommartid bildar samma träd en dekorativ parasoll, genom att dess
kvistar växa tätt som ett flätverk. Den omgivande, rakstammiga bokskogen bar
gallrats mellan fotograferingstillfällena. 1905.

gärd i Anderslövs socken, söder om Gillesgruvan, skulle finnas en liten
hängbok, troligen inflyttad från S. Lindholmen, men vi har inte lyckais
återfinna den. Han nämner dessutom att vagnmakare Nils Thorell frän
Fru Alslad skulle ha sell en krypande hok mellan Kaslherga och Kungsliults stn, öster om Eslöv. Vi har kört runt dessa skogar, som numera
beslår av granåkrar med sparsamt inslag av lövträd här och där, ulan
all hitta något anmärkningsvärt.
Vid försöksledare Evert Helmbrings sommarsluga vid Karlarp i Tjörnarps socken finns en liten vreshok. Den är ca 2 m hög och har en vid¬
sträckt, k ii 11 iig krona av 4-5 m diameter, .lag har rid flera tillfällen följt
Helmbring på skogsvandringar i trakten men inte sell någon annan vres¬
hok där.
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Fig. !!• Börringe sn, bokskogsbacke mellan Hunneröd och Lagården. Mot
backens krön inslag av träd med k vast 1 i kt och krokigt växtsätt. Febr. !!)(>(>.

Fn fin uppgift beträffande vresbokar fick jag av fil. mag. Sigurd Jöns¬
son, Torna Hällestad, som ringde och meddelade att han av en skogs¬
arbetare från Björnslorp fått vela alt det öster om Björnstorps slott

skulle finnas egendomliga bokar. Vid besök där fick vi bekräftelse härpå,
vilket redovisas längre fram i denna uppsats.

S. Lindholmen i Svedala socken
Eftersom paraplybokarna, eller hängbokarna som man kring sekelskif¬
tet vanligen kallade dem, vid S. Lindholmen är de mest omskrivna, och
kanske även de märkligaste av våra vresbokar, skall vi uppehålla oss
ett lag vid dem. De två träd, som står fritt i åkern strax intill Gillesgruvan, fick slå kvar när man 1864 högg skogen vid S. Lindholmen för
alt odla upp marken lill åker.
Det var Petter Kockum (1834—99.), som då ägde gårdarna S. och N.
Lindholmen och Hildelund, samt Rosengård utanför Malmö. Det var
under hans lid, som man röjde skogen vid S. Lindholmen ovanför gilles3

— 671552 Lustgården 1966-1967
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Kig. 12 ocli 13. Bôrringe su, en grupp ”krulliga” bokar i skogsbrynct mot
Björneborg (UB 98 3 50 (i). Gruppen innehåller tre stora träd med stamoinkrets på resp. 375, 290 och 200 cm samt ett trestammigt träd med motsvarande
mätt pa resp. 160, 140 och 140 cm. Bilderna visar tvä av de större träden ur
olika vinklar. April 1900.

gruvsbranlen. Enligt Olof Christol fersson lämnades ursprungligen lem
paraplybokar kvar, som fick slå frill i åkern. Av dessa rolböggs Iva
1809, ocb omkring 1955 dog en som stod i etl slenröse vid Mildelund. Av
de fem återstår nu endast l vä (fig. 4-5 resp. (i); en ung bok ( fig.7 ) slär
emellertid i själva överkanten av gillesgruvsbranlen.
Då skogen 1864 avverkades köpte lantbrukaren Per Nilsson i Ö. Svenslorp en paraplvbok, som han flyttade hem med froslklump (fig. 8). Per
Nilssons sonson, Gunnar Andersson, som nu brukar gården, bar berättat,
att hans farfar släpade hem boken med Ivä slutar och en häsl. Enligt
Oppermann var trädet vid flyttningen I fot (31 cm) i stamomkrels. Vid
Oppermanns besök 1907 var trädel 123 cm i stamomkrels, ocb nu har
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Big. 14 oeh 15. Börringe sn, vresbokar i c‘lt skogskärr V om Kiillatorp. Upptill
1,5 ni hög vrrsbok mod parasoll-liknande grenverk (UB 97 7 48 5). Nedtill
2,5 m högt individ Sö om föregående (UB 97 (i 48 7). Jan. 19(i(>.
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stark S-form oeh sling¬
rar sig som en boa¬
orm. Kronan iir ell
jätterede för en lagel
Hock. Foto John Kraft.
Jan. 1 «)(>(>.

vi uppmätt del till 225 cm. Omräknat i slamdiaiucler skulle vi lä en lillväxt på 80 em de första 42 åren (1<8(>4 1907) oeh ea 20 em de sista 59
åren (1907-1!)(>(>), eller en total tillväxt med (50 em pä 100 år.
Man kan nog utgå ifrån, att en lyckad flyttning som denna, inte har
inverkat nämnvärt på trädets tillväxt. Då trädet dessutom står fritt, lik¬
som de två Lindholmshokarna, kan man nog räkna med i stort sett
samma tillväxt. Trädet ser synnerligen v italt ut, oeh har samma utseende
som Lindholmshokarna.
Det kan vara av intresse att göra en del jämförelser med andra träd,
som är mätta för ett antal år sedan, och se hur myckel de har ökat i
stamdiameter. Den fristående hoken ä fig. 4 mätte Schotte 1907 i lirösl2(5
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Kig. 17. (iiirrislöv sn,
vresbok i I’araplyskogen 200 ni ö om GabeIjuiiff (l'H 98 2 47 4).
Stainonikrets 270 cm.
April. 1900.
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liöjd till 220 cm (75 cm i diameter) och vi har uppmätt samma träd
220 cm (ca 100 cm i diameter) vilket gör en total ökning på 00 år
av 25 cm. Den andra fristående boken (fig. 0) hade 1907 en slamomkrels
av 275 cm (ca 87 cm diameter). Nu mäter samma träd 280 cm i slamomkrets (ca 121 cm i diameter), en ökning med 24 cm på 00 år.
Den lilla boken i skogskanten vid Gillesgruvan (fig. 7) finns avbildad
hos Schotte (1908, s. 275, fig. 5). Trädet var då knappt manshögt och
hade cn krona, som var 1 1 j2 gånger så vid som trädets höjd. Av bilden
all döma var stammen ca 1 dm i diameter. Nu mäter trädet 25 cm i dia¬
meter; en ökning med 25 cm pa 00 år.
Beträffande gamla träds ålder lar man i regel ganska svävande uppgilter, och ofta uppskattas åldern åtskilligt i överkant.
Om Lindholmsbokarna skriver l. ex. Christoffersson (1902): ”Huru
(ill

27

gamla hängbokarna äro, kan jag ej säga, och det blir väl svårt all la
veta deras ålder, .lag har frågat gamla personer, som seit dem sedan
sin tidiga barndom, och de säga, att de då voro lika stora som nu, således
skulle de ej hava vuxit något märkbart pä en mansålder.”
Schotte fotograferade Lindholmsbokarna 1907. Jämför man bans bilder
med dem vi tagit 1065-0(5, ser man en anmärkningsvärd skillnad. Om
jag skulle våga mig pä en uppskattning av de två trädens ålder, sä lät
oss till de (50 är som gäll sedan Schotte mätte dem, lägga ytterligare 12(1
år, och vi erhåller då en tid av ISO år eller i runt tal 200 är. Jag tror
inte träden är mycket äldre.
Innan jag avslutar kapitlet om Lindholmsbokarna vill jag till sist citera
vad Chrisloffersson skriver om trakten och skogarna vid Lindholmen:
”Enligt sägen, som går i trakten om skogens uppkomst liais del, alt Drott¬
ning Margareta skall hava sått skogen, eller som folkel uttrycker del,
’Drottning Margaritta har red o såd Syngerskov’. Skulle denna sägen vara
sann, så är ju skogen från slutet av 1300-talet. All Drottning Margareta
har boll på Lindholmens slott omtalas i Sveriges historia. Ruinerna af
det forna slottet ligger cirka 3 km från hängbokarne. I Linnés Skånska
resa 1749 slår om ruinen, att den ’utom grafven är 19(1 alnar lang, NO
alnar bred. För 30 år sedan stod där en mur af 30 alnars böjd, som
nedtogs, då tyska kyrkan i Malmö skulle byggas’ men där förekommer
ej något om hängbokarne. Antagligen har ej Linné haft reda på dem.”
llnder tiden som inventeringen av vresbokarna pågått, bar del kom¬
mit till min kännedom att det skulle finnas en paraplybok vid Rosen¬
gård i Malmö. Jag förhörde mig hos fru Lisa Nilsson, vars make var
trädgårdsmästare bos frk. Hilda Kockum pä Rosengård i 40 är. Fru
Nilsson bekräftade alt del skulle stå en hängbok i gräsmattan väster om
coi ps-de-logiet, och att den enligt frk. Kockum, skulle ha planterats av
hennes fader Petter Kockum någon gång kring sekelskiftet, samt att
trädet då skulle ha tagits på S. Lindholmen.
Vid vårt besök visade det sig mycket rikligt finnas en liten paraplybok
pä angivet ställe, och den är utan tvivel lagen vid S. Lindholmen, dä den
bar samma habitus som Lindholmsbokarna. Förmodligen har trädel
varit en ganska liten planta vid flyttningen, och stammen har troligen
Fig. 1 <S och 19. Gärdslöv sn, Näsbyholms Dpi (VR 00 7 48 8). Upptill paraply¬
bok i stationsträdgärden med stamomkrets 230 cm. Sannolikt planterad pä
1870-talet. Nedtill praktfullt träd i privat trädgård nära godsmagasinet. Slam¬
men, som endast är 75 cm hög, mäter 360 em i omkrets; kronans diameter ca
20 m. April 1966.
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Fig. 20. Skump sn,
Svaneholm, 400 m S
om slottet (VH 04 1 51
7), vresbok av händan¬
de typ. Stammen lutar
brant mot S oeh kro¬
nans arkitektur skiljer
sid frän bäde Lintlbolmsbokarnas

oeh

Näsby holm sbokarnas.
Mars. 19(1(1.

bundits upp, lor alt bli rak, vilket knappasi skulle blivil förhållandet
om trädet fått växa fritt. Trädet mäter endast 95 cm i stamomkrets, är
ca 3,5 m högt och bar en krondiameter av ca 7 m.

Börringe socken
Strax norr om järnvägsövergången av Malmö-Vstad järnväg och intill
landsvägen mellan Lemmeströ och Näsbyholm står en synnerligen prakt¬
full vresbok (fig. 9-10). Den har en mer gles och högbyggd krona än
Lindliolmsbokarna, men har för övrigt paraplyform. Den är nu ganska
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Fig. 21 ocli 22. Veberöd sn, Skogmöllan (VB 06 3 64 3), trestammig vresbok
pä lins östra sida. Mars 1966.

skröplig och inniuiriiUon och kominer troligen inte all bli så värst mycket
äldre.1 Den slär intill en synnerligen praktfull bokskog med höga raka
slammar och utgör här en väldig kontrast till omgivningen. Del är märk¬
ligt, att det trots alt bokskogen här förefaller att vara ganska homogen
och utvecklar en synnerligen hög- och rakstammig typ, så finns i grann¬
skapet en del markant avvikande träd. Förutom ovannämnda paraplybok
har det vid avtagsvägen till Björneborg funnits en likadan hok, som av
något skäl blivit fälld. Den var förr en kär samlingsplats för traktens
ungdom, som under det täta lövtaket dansade till dragspelets toner. Vår
sagesman har berättat, hur man hängde en stallykta i en av grenarna i
trädkronan, och sedan dansade av hjärtans lust på bara marken.
Strax invid avtagsvägen till Björneborg är det en hög backe norr om
landsvägen. Få hela backen är bokarna mer eller mindre krokiga och
sannolikt bärare av en del vresboksgener eller utgör de en relikt av en
krokvuxen ras ( f ig. 11). På den nordostligaste kullen (den syns inte
från vägen) slår fyra gamla vresbokar med vida kronor och krokiga
grenar, men de har inte paraplybokarnas hängande grenar och täta kro1

Den klarade emellertid oktoberstormen 1%7.
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Fig. 2.‘i Torna Hälle¬
stad sn, 300 in Sö om
Abusa (UB 99 I 71 I ) .
Denna praktfulla vresbok mäter 340 em i
stamomkrets. Möjligen
identisk med ell träd,
som oniniinmes av
Biilovv 1921. Da nagon
ytterligare vresbok ej
finnes pä Abusa gärds
ägor, torde Billows
bild oeil imitluppgifler
(stamomkrets 211 em)
förväxlats pa något
sätt. April 1900.

nur.
Söder om den höga backen, i skogsbrynel mot Ramnakärr, slär
en gaflelgrenig hok med sicksack- och korkskruvlika grenar. I skogshrynet mot Björneborg står en vacker grupp vresbokar med vida kronor
och starkt böjda grenar (fig. 12 13). Vid Statlorp skall det enligt Cliristoffersson ha funnits flera vresbokar före sekelskiftet; nu är där plan¬
terad granskog.
I östra skogsbrynet mot Hunneröd finns flera vresbokar, dock ingen
av paraplyly]). I den nordostligaste skogshörnan finns några lunnland ung
bokskog, som är ovanligt krokvuxen. Det är förmodligen en självförök¬
ning, som kanske härstammar från någon krokvuxen ras, vilken varit
förhärskande i Irakien.
Mill i gränsvallen mellan Börringe och Gärdslövs socknar, 71)1) m ösler
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Fig. 24. Torna Hällestad sn, 1 200 m ö om Måryd (UB 99 9 73 4). Ståtlig vrcsbok med 300 em staniomkrets. Mårydsboken har mera kompakt krona än Abiisahoken och dess grenar är ej lika krokiga. Febr. 1900.

om ovannämnda järnvägsövergång, star en vresbok, som är sä insnärjd
med baglom, slän och fläder, att den är svår att se (fig. 16). Den har
starkt S-formad stam och en läl krona, som kanske med tiden kominer
all bli paraplvliknande. Omkring 100 m norr därom slår en stor högslammig vrcshok, som på långt håll liknar en knotig ek.
Pä Havgärds skog i Börringe socken finns ell par små vresbokar (fig.
14 15). Dt' slär i kärrområdet ca I 200 m sydöst om Havgård. Egentligen
finns det Ire bokar i kärret, fast den östligaste står några meter inne i
(iärdslöv socken.

Gärdslöv socken
Vid (inbeljimg står en gammal paraplybok (fig. 17) av samma typ
som den vid järnvägsövergången vid Gudmundtorp (fig. 9-10). Platsen
kallas Paraplyskogen, och är en trist skogstyp med planterad gran och
lärk samt med massförekomst av självsådd sykomorlönn.
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25 och 2(i. Torna Hällestad sn, mitt för «arden (îrytcskog (l'B !)!) 2 72 (i)
star denna praktfulla vreshok. De yngre skotten bildar replika, flera meter
langa, nedhängande kvistar. De yttre grenarna liknar glesa gardiner. Stam¬
omkrets !i)21 397 cm och I9(>(> 44(1 cm. Foto Tor Lundgren febr. HKiti (lig. 25)
och John Kraft 19(51.

lllriksen nämner 1909 att det skulle finnas en hängbok vid Näsbybolins stn. Omedelbart väster om stationshuset står myckel riktigt en
läl paraplybok (fig. 18) av Lindholmstyp.
Mitt för godsmagasinet finns en egendomlig hok inne i en privatträd¬
gård ( f ig. 19). Den liknar inte någon av de andra bokarna, möjligen
finns del någon likhet med bokarna vid Björneborg. Trädet, som star
ensamt i gräsmattan, liar kunnat utveckla sig fritt och ohämmat, och
har därför en kort stam och horisontellt utsträckta grenar.
Vi har försökt ta reda på huruvida dessa träd är planterade eller är
spontana. Ägaren nämnde att en tysk för länge sedan skulle ha plan¬
terat den bok, som står i hans trädgård. En man, som bodde i stations¬
huset, trodde all paraplyboken lagils i skogen vid Björneborg och plan¬
terais in i stationsträdgården när järnvägen byggdes på 1870-talet. I)å
paraplybokens stamomkrets stämmer ganska väl överens med Ö. Svenslorpsbokens, är det inte omöjligt att den kan ha planterats omkring
1870. Det är lite svårt all förklara dess förekomst på annat sätt. Da
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Fig. 27-29. Torna Hällestad sn, Trollskogen vid Gryteskog. Febr.

19(H).
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ingen av uppgifterna kan bekräftas, får väl frågan slä öppen beträf¬
fande trädens ursprung.
Vid prästgården vid Gärdslövs kyrka finns Ivä paraplybokar ( Vit 00 t)
47 7). Den ena står på gårdstunet mellan bostadshuset och stallet. Det
är ett praktfullt vårdträd med en slamomkrets på 270 em och en krondiameter pä 10 m. Längre in i trädgården står ett liknande träd. Båda
är av samma typ som paraplybokarna vid S. Lindholmen.

Hyby socken
Väster om Fjällfotasjön, 500 m norr om Fjällfolalnis, påträffades en
liten vresbok sommaren l!)07 (UB 92 2 55 5). Den är ea 4 m hög samt
har kullrig oeh paraplyliknande krona. Fast den slär hart trängd i bland¬
skog av björk, bok oeh al, har den kunnat utveckla sin egenart, vilket
är ett gott exempel pä bokens skuggfördragsamhel.

Skurup socken
Inte långt från Näsbyholm ligger Svaneholm med sin högresta slotts¬
byggnad. Strax innan man kommer fram till parkeringsplatsen har man
en skogsdunge på höger band, när man kommer från Malmö Skurupvägen, oeh där slår några mycket högvuxna och vitt omkring synliga
lärkträd. Inne i dunklet under lärkar och ekar står en vresbok av häng¬
ande typ (lig. 20). Stammen mäter 2155 cm i omkrets och krondiametern
är som bredast omkring 15 m.
I östra skogsbrynet, 500 m nordöst om Svaneholms slott, finns några
gamla, mycket stora bokar, som till habitus påminner om Björneborgsbokarna i Börringe (fig. 12 Hi).

Veberöd socken
Från Svaneholm kör man lämpligen Skurup Veberöd vägen norrut, till
en avtagsväg mot öster, till Skogsmöllan, som ligger ca 11 km sydsydöst
Veberöd. Omkring 300 m uppströms Skogmöllan, vilket blir söderut, slår
en praktfull, trestammig vresbok på åns östra sida (lig. 21 22). De tre
stammarna mäter respektive 210, 200 oeh 120 cm i omkrets i brösthöjd
och kronans diameter är ca 20 m. Trädet har synnerligen vridna och

krokiga grenar.
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Torna Hällestad socken
Del är märkligt all Trollskogen i Torna Hällestad inte är omnämnd i
vare si” Schottes eller Oppermanns uppsatser, och ändå finns här så
många egendomliga hökar samlade på ett relativt litet område. Alt Abusahoken (Tig. 215 ) och Mårydsboken ( Tig. 2-1) blivil förbisedda är kanske
inte sä konstigt, dä de siar ganska isolerade och en hit från allmän väg.
Trollskogen viel Gryteskog kan man emellertid inte färdas förbi, utan att
stanna lill cl t tag, ty här finns en samling vresbokar av de mest
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Fig. 31. Torna Hällestad sn, vresboksbeständ i)ä rullstensasen strax V om byn.
Dessa ”ormbokar”, vars stammar grenar sig ända från marken, bildar en av
de mest fantastiska trädgrupper jag sett under denna inventering. Febr. 19(1(1.

skiftande typer alldeles utmed vägen. Här kan man sludera de enskilda
Irädens arkitektur; träd med sicksack-, korkskruv- eller spiralformede
slammar, och man ser kronor som liknar risiga parasoller eller rufsiga
höstackar. En del träd har riklorgrenade, hreda kronor. Den stora solil iiren mitt för ladugården (fig. 2f>- 2(1 ) är ett bra exempel pä Irädens form¬
rikedom. Den har ganska rak stam, forH/osu-bokarnas vresiga krongrenar
och hängbokens långa, nedålväxandc kvislar. Då della träd varil före¬
mål för flera målningar, vill jag nämna några: Biilow 11)21
397 cm,
439 cm och K raft 1 9(1(1
Weimarck 1953
440 cm.
I området på ömse sidor om Dalbyvägen väster om kyrkbyn och i
synnerhet på rullstensåsen norr om landsvägen, finns etl anlal vrcsbokur,
som jag skulle vilja kalla ormbokar eller buskbokar. Här tycks anlag för
buskform vara så starkt, att trädbildning är sällsynt. Fig. 30 visar ett
exempel på hur en buske hlivil ett litet tvåstammigl träd, och i bokgruppen på fig. 31 32 har åtminstone en del lyckats utveckla någorlunda
upprätlväxande slammar. Beträffande bokskogarna omkring Torna Hälle48
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Fig. 32. Summa bestund sommartid, da trädgruppen bildar en hjiilmliknande
paviljong. I!)(>2.

siad, tror jag, all de hör lill någon Urokvuxen ras, av vilken inan genom
gallring sparat de rakaste Iräden.
Tyvärr har detta område exploaterats för sportslugebcbyggelse, innan
en total fridlysning av hela rullstensåsen med kringliggande mark kom¬
mit till stånd. Nu ligger den fridlysta delen av åsen som en relativt liten
skogsbacke bland alla busen och trädgårdstäpporna. Man kan tycka, all
del borde finnas lämpligare område för sportstugcbebyggelse än i en så
säregen och unik skogslyp som denna. Inte för jag tror all slugägarna
gör nägol större våld på Iräden, men plantering av tall och gran och
andra främmande Irädslag i denna miljö vittnar inte om vare sig pietet
eller förståelse för bevarandet av denna egenartade natur.
IÍII avskräckande exempel är den ymniga tallplanteringen mellan bok¬
gruppen, som syns på f ig. 31 32, och landsvägen. För 15 å 20 år sedan
presenterade sig denna fantastiska trädgrupp effektfullt från vägen. Nu
far man lätt förbi ulan all se den, särskilt när man kör från byn moi
Dalby.
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Fig. 33. Torna Hällestad sn, bokbestånd med busklik karaktär (”ormbokar”)
pä den fridlysta delen av åsen. Febr. 190(5.

Södra Sandby socken
I fäladsmarken ösler om del stora stenbrottet i S. Sandby finns ell
anlal buskbokar av samma habitus som pä rullstensåsen i Torna Hälle¬
stad. De kan bli upp lill 10 m höga, är månggreniga och myckel risiga
buskar med krokigt grenverk. Tyvärr håller området på all växa igen pä
grund av alltför sparsam betesgäng och granplantering.

Björnstorp i G ödelöv socken
om Björnstorps slotl finns en naturpark med rid- och promenad¬
vägar. Området begränsas i väster av landsvägen och i norr av vägen
förbi sågen, samt av en ekplantering i öster och en öppen beteshage i
söder. Skogsparken, om man får använda det uttrycket, är gissningsvis
10 tunnland, och i detta område finns många mer eller mindre typiska
Ösler
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Fig, 34. Torna Hällestad sn, Tuvelund (VB 01 0 70 1), vresbok med ni.l.m. våg¬
rät stam, som är 210 cm i omkrets mellan rotfästet och kronan. Mars 1900.

vresbokar. Strax intill gräsmattan står en tvågrenig bok, vars grenar ntgå
Iran en soekelliknande stam och bildar en vid, kuddliknande buske. Lik¬
nande kuddbokar linns milt för sågen. Där syns ett tiotal låga, mer eller
mindre bulliga buskbokar, samt ell par ganska högvuxna, dock med
vridna stammar och grenar.
Tack vare att normala träd bållils borta, har denna vresboksgrupp
fäll utveckla sin egenart, och bildar en säregen och mot omgivningen
slarkl kontrasterande trädgrupp.
Något ösler om denna slutna grupp står ett par trädruiner. Det har
varit stora vresbokar, som nu har dött av ålderdom. Den ena av stub¬
barna mälle 350 em i slamomkrets, och den andra var 360 cm. Fortsätter
man promenaden österut bort mot ekplanteringen, ser man här och där
omväxlande bokar med korkskruv- eller sicksackvridna stammar. En bok
bar krona som en kandelaber, och andra ser ut som hängbokar eller
kuddbokar. Den korkskruvslika boken ( f ig. 39) föll för orkanen natten
mellan den 17 och 18 oktober 1967.
Det är intressant att se hur man genom en pietetsfull skötsel av om¬
rådet, lyckats framhäva vresbokarnas egenart gentemot de övriga trä¬
den.
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Fig. 35 39. Gödclöv sn, Rjörnstorps skogspark, ett urval bilder, som visar den
rika variationen fran låga kuddbokar till uppriittviixande korkskruvsbokar.
Mars I !)(>(>.

Långåkra gård i Fru Alstad socken
Del var med spänd förväntan vi i april HKili besökte Olof Christofl'erssims gärd Långåkra i Fru Alstad socken. Av fler sagesinån hade vi fåti
vela all del Iroligen inle fanns mycket kvar av det Chrisloffersson plan¬
terat, det mesta skulle vara borttaget eller förstört. Nu visade sig dessa
upplysningar dess bättre vara alldeles felaktiga. Vi fann elt rikt bestånd
av mer eller mindre sällsynta trädarter. Den nuvarande arrendatorn med¬
delade oss, att de stränga vintrarna 1941-43 hade decimerat artantalet
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Fig. 40. Oxie sn, Fredriksberg, hängbok med vacker arkitektur. Stamomkretsen
är 310 cm, kronans största diameter (ö V) är 35 m och triidets alder kan upp¬
skattas till 150 är. Mars 19(>(>.

avsevärt, men att del sedan inle tagils bort något, 1‘asl inånga träd hall
svåra frostskador.
1 den norra skyddsplanteringen slår t vå hängbokar av Lindbolmslyp.
Då dessa bokar är omnämnda av såväl Oppermann som Schotte, och
de varil föremål för Christofferssons alldeles särskilda omvårdnad, vill
jag nämna något om dem.
Den västligaste av de två bokarna är troligen den som Chrisloffersson
Hyllade hem som treårig planta 1 899 från moderträdet pä S. Lindholmen.
Den unga plantan fotograferades 1908 (Oppermann 1908, fig. 107) med
uppbunden stam och hängande skolt. Den är troligen en fröplanta frän
någon av paraplybokarna. Den östliga är, om jag inte missförstår Opper¬
mann och Schotte, samma individ som den lilla paraplyboken vid S. Lind¬
holmen (lig. 7). Den lär enl. Schotte ha upptäckts av Christoffersson pås¬
ken 1899. Då kröp fem av dess grenar på marken och då de slagit rot,
avskar Chrisloffersson dem från moderplantan, för att de skulle la star¬
kare rotsystem. 1 oktober samma år köpte han dessa plantor och satte
dem hemma i sin trädgård. Våren 1900 slog alla plantorna ut de första
dagarna i maj, men den 11 maj inträffade en ovanligt stark nattfrost,
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varvid fyra av plantorna dog. Intill den överlevande plantan inplanterade
Chrisloffcrsson efter några år en vanlig bokplanta och de båda planlorna förenades genom avsugning (Oppermann 1908, s. 196, f ig. 108),
Trädel bär ännu spår av detta ingripande.
Olof Chrisloffersson, som föddes 1869, bade vid sin död 1944 inga
arvingar, varför han donerade sin gård och alla sina fornsamlingar till
Trelleborgs siad. Han hade under större delen av sin levnad varit en
flitig samlare av fornsaker, vilka nu finns på Trelleborgs museum. Där
förvaras även hans bibliotek i ett särskilt rum. Dessutom var han en flitig
förtal lare och har bland annal utgetl en kulturhistorisk beskrivning över
Skylls härad, som ulgäll i Ire omarbetade och utökade upplagor.

Diskussion
Tyvärr kan jag inte lämna något entydigt svar på vad det är som or¬
sakar alt del i ell lill synes homogent bokbestånd uppträder enstaka eller
flera vresbokar. Olika förklaringar har lancerais. Sålunda skriver Schotte
(1908, s. 276), sedan han behandlat bokarna vid S. Lindholmen och
Kurrabok på Hallandsås:
Alla dessa Itiingbokars förekomst är ur flera synpunkter intressant. I park¬
anläggningar eller som sorgträd ä kyrkogårdar förekomma visserligen genom
ympning uppdragna hängbokar, men i vildt tillstånd torde de vara ganska
sällsynta. Hängbokarna kring Lindholmen samt Kurraboken på Hallandsås
äro nämligen de enda dylika som äro kända i värt land.
Dessa hängbokar äro gifvetvis att betrakta såsom mutationer, och om dem gäller i hufvudsak vad som i denna tidskrift sagts om trädmutationer med flikiga blad. Alt
de också kunna föröka sig genom frön visar det förhållandet, att flera liknande
bokar finnas pä samma lokal och att det äfven förekommer ett mindre exem¬
plar, som kan antagas härstamma frän någon af de större bokarna. Christoffersson uppger att ollon från de stora hängbokarna (de bär ofta rikligt med
ollon), skulle utsätts i mängd utan att några hängbokar erhållits. Han förut¬
sätter dock hvad som är mycket troligt, att vederbörande underlåtit att obser¬
vera, huruvida plantorna hlefvo hängande, vilket liil t torde förbises hos små
plantor. Lhristoffersson tillägger dock: ’dessutom kan man liksom tydligt se,
när där är flerårig klölvervall under träden att några af de dä treåriga plan¬
torna liksom vilja växa längst utmed jorden’.

Oppcrinan (1998, s. 187), som också diskuterat tänkbara orsaker till
uppkomsten av vrange bøge, hävdar en annan mening: ”Schotte siger,
efter al have refereret Langes Meddelelse om Hængebøgen ved Hæsede og en del tysk Litteratur, al ’Dessa hängbokar äro givetvis all be¬
hå

trakta såsom mutationer’. Av hvad der er fremsat ovenfør, vil man for¬
at vi ikke kan dele denne Opfattelse.”
Opperman menar, såvitt jag förstår, atl vresboksanlaget skulle finnas
inneboende i boksläktet eller populationen, alt det skulle vara elt anlag,
som alltid funnits och som kommer till synes här och dår, i synnerhet
där människan inte genom avel eller urval påverkat trädbeståndet. Han
diskuterar en del yttre förhållanden, som skulle kunna vara orsak till all
vresboksanlaget slår igenom: skador orsakade av starka nattfroster
om våren eller av betande kreatur, växtplatsens läge (mossmark, skogsbryn el. dyl.) eller markens beskaffenhet beträffande kalkbalt m. m.
Holm (19,'$7, s. 193-264) har redovisat försök, som gjordes av Opper¬
mann med bokollon insamlade år 1909 från olika boklyper. 1 elt av försöksleden ingick ollon från den kända hängboken vid Jægerspris, som
med sina hängande grenar bildar en pyramid med bred bas. Del finns
ingen liknande bok vare sig i Danmark i övrigt eller i Sverige.
IMantorna uppdrogs i Jægerspris plantskola och utplanterades den 25 april
1905. Redan vid utplanteringen visade sig fyra individ ha elt iögonfal¬
lande krokigt växtsätt. Bilder tagna av samma individ 1908 visar på¬
fallande tendens till vresigt växtsätt. Bilder från 1915 visar en liten,
vid, huskliknande bok, som ganska mycket liknar några av de halvhöga
buskhokarna vid Björnstorp.
Ktt annat försök med ollon från hängbok från Slagslunds skov år 1904
gav till resultat, att fem plantor av tio visade starkt krypande växtsätt.
Dessa försök visar sålunda att en viss del av ollonen från vresbokar ger
upphov till avkomma, som liknar föräldrarna.
Beträffande våra skånska vresbokar tycker jag mig se en viss lypulvcckling inom de olika förekomstområdena. De båda solilärbokarna vid
S. Lindholmen ( f ig. 4-6) samt träden vid Ö. Svcnstorp (lig. 8) och Näshyholms hpl ( f ig. 18) är så lika, alt de troligen har samma genetiska
orsak, medan de avvikande träden i området kan vara hybrider mellan
vanlig bok och dessa vresbokar.
I Torna Hällestad kan urskiljas två typer av vresbokar, dels träden i
Gryteskog, vilka utvecklar en typ med ganska höga men krokiga slam¬
mar och täta, risiga kronor, dels hökarna pä rullstensåsen vid Dalbyvä¬
gen, som utvecklar en mer eller mindre ormlikt krypande boktyp med
små, täta och inte sällan parasolliknande kronor.
Beträffande de solitära bokarna v id Skogsmöllan i Veberöd ( l ig. 21 22 ),
Abusa (fig. 23) eller Måryd (fig. 24), så visar de alla en individuell ha¬
bitus, som knappast kan ha orsakats av miljön, då alla slår fritt.
Vad
bokarna vid Björnstorp beträffar uppvisar de en så fantastisk formrike-

slaa,
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dom, ;ilt jag avstår alt diskutera dem närmare. Här får bildmaterialet
lala sill tydliga språk (fig. 85-89). En sak är däremot klar, nämligen
all del inte finns någon typisk Lindholinsbok vare sig på Björnstorp,
i Torna Hällestad eller någon annan stans där i trakten.
.lag skall försöka skissera en försöksplan, som kanske skulle kunna
ge oss besked på en del av de många dunkla punkterna i bokarnas ärft¬

lighet.
A. Iilavelsförsök med vresbokar av olika typ.
B. Korsningsförsök mellan träd av samma habitus i samma omrade för att
se, luir stor % av avkomman som blir lika föräldrarna.
(',. Korsningsförsök mellan I. ex. paraplybok och vanlig bok, för att se om
mellanformer uppstår, eller om dominans förekommer at endera hallet.
I). Korsningsförsök mellan paraplybok frän Lindholmen oeh ormbok frän
Torna Hällestad o. s. v.

En genetiker kan säkert hitta fler och bättre försökskombinaiioner.
Det är naturligtvis också viktigt all ha ett ganska ansenligt stycke mark
till förfogande, som kan stå under sakkunnig kontroll i mellan 50 och
100 år, där alla småplanlor skall sällas ut, och där miljön blir så ensarlad som möjligt.

Lindquist har i sin doktorsavhandling diskuterat bokens raser oeh
deras invandringsvägar till Skandinavien (Lindquist 19111, s. 877-888
samt l ig. 01, s. 88(>, och l ig. 02, s. H<S<S ) . Han skiljer därvid mellan de rälMixna och de krokvuxna raserna (nedan kallade den rätvuxna resp. den
krokvuxna typen) och definierar dessa sålunda (s. 1582) :
1. I)e räl vuxna raserna. Stammen med genomgående huvudaxel, slank oeh
rakväxande. Sidogrenar sparsamt förekommande, korta, tunna, utgående från
stammen i en vinkel, som merendels ligger mellan 60° och 90°. Stamrensning
i allmänhet god.
2. De krokvuxna raserna. Stammen sällan med genomgående huvudaxel,
oftast svagt zig/.aglbrmig. Starkare förgrenad typ med sidogrenarna grövre
än hos föregående, utgående från stammen i tämligen spetsig vinkel. Stam¬
rensning sämre.

Den krokvuxna typen har möjligen invandrat till Skandinavien öster
ifrån över Bügen till de danska öarna och sydvästra Skåne, och är i stort
sell koncentrerad till det skandinaviska kritaområdet. På kontinenten
finns den, framförallt i Bolen och nordöstra Tyskland, samt Pommern,
Mecklenburg och Vestpreussen. Eör Skåne nämnes särskilt lokalerna
.lordberga, Näsbyholm, Börringe samt Skarhull.
Den rätvuxna typen har möjligen invandrat västerifrån över Jylland.
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Den dominerar i Sverige förutom i Skåne även i Halland, Blekinge, Sma¬
land saml övriga landskap i Götaland. De västeuropeiska bokskogarna
är i huvudsak av den rätvuxna typen.
Delta kan synas ovidkommande i en uppsats om vresbokar, men da
dessa och den krokvuxna typen tycks ha samma utbredningsområden,
är del inte uteslutet, att ett visst genetiskt samband föreligger.
Beträffande Jordberga, så är bokarna ganska krokiga där. Huruvida de
är spontana eller inplanterade från närliggande omraden, är svårt all
avgöra. I Näsbyholmsskogarna finns båda typerna och dessutom ty¬
piska vresbokar. Samma är förhållandet på Börringekloslers skogar, som
ligger intill Näsbyhol msskogen. Här finns i synnerhet på backen mellan
Hunneröd och Lagården ( f ig. 11) en boktyp, som väl närmast kan kallas
krokvuxen, fast vissa av dem, i synnerhet de fyra som slär längst uppe
på den nordöstliga backen, får rubriceras som vresbok.
Beträffande vresboksområdena vid Björnslorp och Torna Hällestad,
tror jag nog den vanliga boken är att hänföra lill den krokvuxna ty¬
pen. Man ser i varje fall ingen typisk rakstammig bok där. Beträffande
Skarhuli, sä tyckte jag nog alt de gamla bokarna i slottsparken är bade
Vem vet, kanske vresbokarna utgör de mesl
krokiga och vidkroniga.
krokiga och avvikande formerna inom den krokvuxna boklypen.
Hylander beskriver de olika bokformerna i sin nyss utgivna ”Nordisk
kärlväxtflora”, del II, sid. 309. Av intresse är hans uppdelning med ytter¬
ligare ett par former, varav Lindholmshokarna särskiljts. ”Lik f. tortuosa är en typ, där de från en rak stam i en nästan knullik gyltring ulgående, vid basen starkt vridna grenarna i spetsen äro slaka o. hängande
o. därigenom bilda en regelbunden, runtom valvlikl nedhängande krona;
den torde motsvara den efter odl. ex. beskrivna f. miltonensis Henry ap.
Elwes Ä Henry 1900.” Att stammen skulle vara rak på denna bokform
torde bero på att beskrivna exemplar varit odlade och stammen därför
genom uppbindning blivit rak, se de planterade Lindholmsbokarna (ex.
f ig. <S ) , medan de spontana träden vanligen har slarkl S-böjda stammar
( lig. 4, 7 och 18).
Han avskiljer, om än med tvekan, ytterligare en f. arcuata Schwer.
Denna form skulle skilja sig från f. tortuosa genom sin låga, mer
eller mindre krypande stam och sill utbredda växtsätt.
Efter denna vinters intensiva studier av vresbokar är jag villig dela
Hylanders uppdelning, inte bara beträffande f. miltonensis, utan anser
även f. arcuata vara berättigad, se t. ex. bilderna från Björnslorp (fig.
35-89). Här har vi ett växtsätt som väl överenstämmer med karaktäristiken för f. arcuata.
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Om man skall dela upp vresbokarna i olika former tycker jag del vore
berättigat att även ge ”buskbokarna” eller ”ormbokarna”, som jag ibland
kallar de krypande formerna, som växa på rullstensåsen i Torna Hälle¬
stad (lig. 31-33), ett formnamn l. ex. f. fruticosa.
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GUNNAR ANDER

Ett sortförsök med rosor i mellersta Sverige

”Rosen nr blommornas drottning!”
Rosorna har under de senaste årtiondena blivit alltmer populära i
såväl parker och större trädgårdsanläggningar som i den minsta hemträdgård. Orsaken till denna stigande popularitet är väl närmast att
söka i det lyckade löriidlingsarbete, som rosföriidlarna äsladkonunil
under nämnda tid. Resultaten är minst sagt fantastiska och de rosny¬
heter, som framkommit, verkar inspirerande och fantasieggande pä
både fackmän och amatörer.
När man sitter med en plantskolekatalog framför sig och beundrar
den ena rosen skönare än den andra, kanske en hel bildkavalkad frän
en rosspecialist, dä gör man osökt den reflektionen : ”Välj, o, män¬
niska, men välj den rätta!”
Givetvis bör rossorten vara härdig, sä att man får njuta av dess
blomning under mänga är. För de lägföriidlade rosorna har grund¬
stammens härdighet och sundhet stor betydelse. Vidare bör rosen ha
flera andra goda egenskaper: ell vackeri växtsätt; ett friskt bladverk,
motståndskraftigt mot sjukdomar; stor blomrikedom, helst jämn och
fortlöpande under läng lid; med blommor, som har doft; som ej
changerai' och som tål regn något sa när; med blommor, som bal¬
den rätta färgen med tanke pä bakgrunden etc. Visserligen prövar
plantskolorna de rosnyheter, som växtföriidlarna far fram pä löpande
band, men ros-älskaren bör nog rådas att ge sig till tåls och först låta
lantbrukshögskolan i riksförsök under flera nr pröva rosnyheterna.
Manga misstag och onödiga kostnader skulle härigenom besparas den
enskilde odlaren och amatören!
Fill rosförsök i Örebro-trakten kommer här all redovisas. Hoppas del
kan bli lill vägledning vid valet av rossorter för många ros-enlusiasler
i Mellansverige.
Delta sortförsök planerades hösten 1957 i samarbete mellan Örebro läns
hushållningssällskap och Assartorps plantskola, Mörarp, som levererade

alla plantor. Plantering skedde våren 1958 på hushållningssällskapets
trädgårdsförsök vid Hässelby, 1 mil norr om Örebro. Komplettering
skedde våren 1959 med bl. a. buskrosor. Försöket avslutades våren 191)8.
(10

Försökslokalcns belägenhet: Växtodlingszon III, öppet, tämligen oskyd¬
dat läge. Alllså ganska representativt för Mellansverige.
Gruiulslain: Rosa mulliflora. Del hade givetvis varit önskvärt, all en
gi undslain av lämplig canina- typ jämförts med R. multiflora, men sa
det var endast upplagt som ett sortskedde tyvärr ej i detta försök
försök.

Undersökt material

-

Följande rosgrnppcr och sorter ingingo i försöket; inga upprepningar
förekom.
Polyantharosor, polyanthahybrider och floribundarosor. I T i t hänföres
ej hloll tidigare kända, rikblommiga polyantharosor, grupprosor, l. ex.
’Joseph Guy’ oeh ’Orange Triumph’ utan även hybrider mellan dessa och
storblommiga rosor m. fl. Polyanthahybrider med ädel knopp plägar kal¬
las floribundarosor.
10 st. i varje parcell av följande, nyare sorter: ’Ama’, ’Circus’, 'Cläre
Grammerslorf’, ’Concerto’, ’Horslmann’s Rosenresli’, ’Korona’, 'Moulin
Rouge’, ’Pelil Prince’, Sarabande’ och ’Tonnerre’ (tillsammans 10 sor¬
ter); jämfördes med 5 st. i varje parcell av följande äldre sorter: ’Alain’,
’Frensham’, ’Gletscher’, ’Goldilocks’, ’Harmonie’, ’Heidekind’, ’Joseph
Guy’, ’Orange Triumph’, ’Rudolph Timm' och 'Schweizer Grass’ f til 1sammans 10 sorter).
Storblommiga rosor. Tehybrider, pernclianahybrider, s. k. ädelrosor.
10 sl. i varje parcell av följande sorter: ’Baiser’, ’Bayadere’, ’Belle Blonde’,
’Champs-Elysées’, ’Eden Rose’, ’Grace de Monaco’, ’Grand'mère Jenny’,
’Kleopatra’, ’Miss France’ oeh ’Rendez-vous’ (tillsammans 10 sorter);
jämfördes med 5 st. i varje parcell av följande äldre sorter: ’Mme Caro¬
line Testent’, ’Peace’ oeh ’Virgo’ (tillsammans 0 sorter).
Kliitlerrosor med upprepad (remonterande) blomning. 0 sl. i varje parcell av följande sorter: ’Coral Dawn’, ’Danse du Feu’, ’Dortmund’, ’Köln
am Rhein’, ’Leverkusen’, ’New Blaze’, ’Parade’, ’Sparrieshoop’, Wilhelm
Hausmann’ oeh ’Zweibrücken’ (tillsammans 10 sorter).
Rushrosor med upprepad blomning. Sorter av lambertianarosor, stark¬
växande polyantharosor oeh npprällväxandc klätterrosor med upprepad
blomning. 0 st. i varje parcell av följande sorter: ’Charles Bonnet’, ’Cock¬
tail’, ’Elmshorn’, ’Grandmaster’, ’High Noon’, ’Lyric’, ’Märchenland’, ’Pink
Cloud’, ’Prestige’, ’Robin Hood’ oeh ’Schneewittchen’ (tillsammans 11 sor¬
te!’).

Rushrosor, i regel en gang blommande under växtsäsongen (undantag:
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Rosa mÿoso-hybrider) och ofta med vildros-karaktär. 2 st. i varje parcell
av följande sorter: Hosa x alba ’Mme Plantier’, R. x alba ’Maiden’s Blush’,
R. ccntifoUa v. niiiscosa ’Blanche Moreau’, R. centifolia v. muscosa ’Parkjuwel’, Ii.damascena ’York and Lancaster’, R.foetida x. p ersiami (syn.
’Persian Yellow’), R. Hugonis, R. Moyesii ’Nevada’, R. nitida, R. rtujosa
'l)r Eckcner’, R. rugosa ’F. J. Grootendorst’, R. rngosa ’F. ,1. Groolendorst
Rosa’, R. rugosa 'Hansa’, R. rugosa Max Graf’, R. rugosa x. repens, R. ru¬

gosa ’Simile Relander', R. spinosissima x. altaiea, R. spinosissima ’Früh¬
lingsgold’, R. spinosissima ’Maigold’ och R. spinosissima ’Stanwell Per¬
petual’ (tillsammans 22 sorter).

Jordmån, plantering och skötsel
Innan jag går in på bedömningen av i försöket förekommande ros¬
sorter, skall jag nämna något om försökslokalens jordman, jordförbätt¬
ring, plantering och om skötseln av dessa rosor i stora drag, då erfaren¬
heten visat, att odlaren i viss mån kan inverka pä plantornas härdighet,
sundhet och blomrikedom.
Jordförhällanden. Jorden bestod av mullrik mcllanlera pä lerhaltig,
väldräncrad alv.
Då en körväg skulle anläggas ner till försöken hösten
1957, transporterades all avschakt från denna väg, ett ca 20 cm tjockt
mat jordslager, till uppsehakt, där rosförsöket skulle planteras. Därige¬
nom ökades mat jordsdjupet för rosförsöket till ca (it) cm. Vidare fick
området en grundgödsling, ca 500 kg brunnen kreatursgödsel per 100 msamlidigt som inblandning med torvmull och tillförsel av dolomilmjöl

skedde.
Plantering. Plantorna, friska och kraftiga av 1 : st n kvalitet, beskuros
före planteringen. Även långa rötter kortades in. Rötterna doppades före
planteringen i lervälling, tillsatt med färsk kogödsel, som innehåller växtbefrämjande ämnen. Planteringen skedde djupt : förädlingsställel 8-10 cm
under jordytan.
Skötsel. Gödsling skedde med TG-gödsel lidigt på våren, ca 5 kg per
100 m-. övergödsling med ett sammansatt gödselmedel (av typ Blåkorn)
verkställdes i juli; giva ca 2-3 kg per 100 m-. Växten och blomningen
stimulerades av denna övergödsling; rosorna verkade friska och frodiga.
Möjligen kan tillförda spårämnen ha varit välgörande och motverkat
sjukdomar. Men tydligtvis var kvävegivan för hög, särskilt de kalla och
regniga höstarna 1961 och 1962, då rosornas skott avmognade mycket
dåligt med följd att många rosor fröso bort. Vi fingo ett utslag i fråga
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Tabell I. Sorl försök med rosor på Hässelby, Örebro län, 1958-63.

.

7 Rc mon t erings f ör nlåga

I. Vinterhärdighet
2. Planlhöjd (cm)
3. Besislens moi mjöldagg
I. l)o bladfläcksjuka
o. I )o rost
6. Begynnande blomning

(S.

Hållbarhet

9. Blomrikedom
10. Anm. Allmänt intryck.
(Hänv. t. fotnot)

(dal um)

Namn

l'pp<Ira gare, år

1

2

3

4

5

6

7

«3

9

1(1

9,5
8,5

7,0

5,7

cd, Id, c3

8,0

6,5
7,0
10
8,5
6,0
3,0

6,5
7,0

5,0
4,3
6,3

9,5

5,7

o7, m
o5, c6, e3
o7, Id, Id
cd, b2, c3
cd, b1
cd, c2
cd, Id*
cd, ld°, Id5
cd, Id2
cd1, b12
cd, b 5
cd, Id 3, Id5
cd, Id 3

dohjcitdharosor, polijant/uiln/brider och floribundahybrider
Alain’

’Aina’
’('årens’

’Cläre (IrammersloiT
’Concerto’
T’rensliam’
'( ilelscher’
’doldilock s’
'
I larmonie’
’l leidekind’
’I lorsl mann’s Bosenresli’
’.Joseph (iny’
’ Korona’
Moulin Bouge’
’Orange Triumph’
’Petit Prince’
’Rudolph Timm’
’Sarabande’
’Schweizer ( Iruss’

’'tonnerre’

MeiIla n(I 1946
Kordes 1955
Armstrong 1956
Kordes 1957
MeiIland 1953
Norman 1946
Kordes 1955
Boerner 1945
Kordes 1954
Münch & Haufe 1931
I forstmann 1955
Nonin 1921
Kordes 1955
MeiIland 1952
Kordes 1937
Laperriere 1956
Kordes 1951
Meilland 1957
Tantau 1952
Malierin 1953

8,5
7,8
7,8

9,5
7,8

70
77
48
81

7,3

72
81

8,0

57

8,0

42

7,3
7,8
8,3
7,0

64

64
73
59

7,8

81

8,0

70
69
59

9,5
9,3
9,5
8,8
8,0
7,8

55
55
62
67

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
9
9
10
9
9
9
8
9
10
10
9
10
9
10

10
4
8

10
9
10

8

10
10
9
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10
3

8

7

8
9
9

2

8

9
10
10

3.7
9.7
27.6
1.7
5.7
4.7
4.7
29.6
2.7
2.7

7,5

2.7

8,5
10

28.6

9,5

4.7
1 1.7
9.7
15.7
11.7
29.6
4.7
4.7

10

10
10

6,5

4,7

6,0

5,0

6,0
7,0
7,0

5,3

1,0

6,0

8,5

7,0

6,5

6,0
4,3

7,5
10

8,5
9,0
7,0
7,0
7,5

4,7
10

10
9,5
10
7,5
7,5

7,5

4,7

10
9

6,5

8,0

5,5

3,0

6,5
7,0

3,3

5,0
3,3
5,0

4,0

cd

cd, c 4
cd, Id 3
cd\ Id, c4
cd, Id 1
a2, Id5, e2

Storblornm iga rosor

’Baiser’
’Bayadere’
’Belle Blonde’
’Champs- Klysées’

Malierin 1953
Malierin 1954
Meilland 1955
Meilland 1957

2,0
1,0
2,0
1,0

72
70
60
54

10
10
10
10

8
3

4.7
3.7
29.6
4.7

6,5
8

3,0

cl2, e2
cd, ld°, /9 4
cd, Id
cd, Id, Id

a (växtsätt): 1. bra; 2. buskigt; 3. fulländat; 4. fylligt; 5. glest; 6. kompakt; 7. kraftigt;
8. lågt; 9. lågt och spinkigt; 10. lågt och utbrett; 11. robust; 12. spretigt; 13. yvigt.

b (blommor): 1. blomklasar små; 2. blomklasar stora; 3. blomklasar kompakta; 4. enkla;
5. halvfyllda; 6. välfyllda; 7. stora; 8. flotta (elegant formade m. m.); 9. bollformiga; 10. dof¬
tande; 11. självputsande; 12. rikblommig; 13. oömma; 14. ömtåliga; 15. ädel knopp.
c (blomfärg): 1. blekgul; 2. egenartad; 3. god; 4. lysande; 5. mörk; 6. orolig.
d (bladverk): 1. glänsande; 2. mörkt.
e (övrigt): 1. toppfryser vissa år; 2. veka stjälkar; 3. veka blomskaft.

G3

2

3

4

5

1,0
Meilland 1950
1,0
Meilland 1956
5,0
Meilland 1950
Kordes 1955
1,0
Pernet- Dueher 1890 1,0
2,0
Gaujard 1956

73
53
78

10
10
10
10

10
9
7

10

8

Meilland 1945
Meilland 1953
Malierin 1947

5,0
1,0

53
72

1,0

66

Namn

Uppdragare, år

liden Hose’
Grace de Monaco’
( Irand’mére Jenny’
Kleopatra’
Mme Caroline Testout’
Miss Prance’
Peace’ ( ’Mine A.
Meilland’)
1Rendez-vous’
’Virgo’

1

57
62 10
61 1 0
10
10
10

•

(j

8

5

9

4
9

10

9

10
10

10

10

9

9

7

«S

9

7,5

(j,5

3,0

8',5

5,5

2,0

9,0

(i,5

1,0

7,5

1,3

4,0

1,5
4,0

8,0

7,0

9.7
3.7
9.7

5,0

7,5
7,0
7,5

6.7
24.6
27.6
26.6
30.6
15.7
15.7
8.7
24.6
27.6

9,5

2.7
1.7
29. a
30.6
5.7
3.7

8,0

8,5

1,3
3,3
2,3

2,7
3,3

a7, I )\ b'"
a7, b", b1"
a\ bH, b'"
b\ b10, d'
a\ b\ b'"
r/12, bl\ c
a", b7, bH
ft12, bH
u\ b*

Klüllerrosor , remontera ude

Carol Dawn’
Danse du Feu’
I )orl niuiKr
Köln am Rhein’
I.everkusen’
New Blaze’
1 ‘arade’
Sparrieshoop’
Wilhelm Hansmann’
Zweibrücken’

9,0

Boerner 1952
Malierin 1953
Kordes 1955
Kordes 1956
Kordes 1954
Boerner 1954
Boerner 1953
Kordes 1952
Kordes 1955
Kordes 1955

7,0
10,0
10.0

152
137
120
99

8,0

5,8
7,0

7,0
10,0

9,0

51
98
98
102
104

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10

10

10
10
10
10
10
10

10

9

10

9

10

10
9

9

7,0

6,5
7,5

1,7

a7, /0°
a7, bH

1,0

5,5

4,0

7,0

a'\ b\

5,0

6,0

5,3

a7 , lr‘

3,0

5,0

3,0

7,0

6,5

4,0

5,0

7,5
4,5
5,5
6,5

3,0

a7, c1
a7, c4
a7, b\ b'"
a7, b\ b7
a7, c6
/;«, c4, (I1

7,0
8,5

4,0

4,0

8,7
C>,0

c*

Buskros o r, remonl cru nde

’Charles Bonnet’
’Cocktail’
'
Kimshorn’
’Grandmaster’
'
I ligli Noon’
’Lyric’
’Märchenland’
’Pink Cloud’
’Prestige’
’Robin 1 Iood’

’Schneewittchen’

Brizot 1868
Meilland 1957
Kordes 1951
Kordes 1952
Lammerts 1946
de Ruiter 1951
Tan tau 1951
Boerner 1952
Kordes 1957
Pemberton 1927
Kordes 1958

5,5
6,8
10,0
10,0
5,8
10,0
9,0
7,8

4,3
(5,8

87
70
78
91

112
72
95
72
48
73

8,0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

9
9
10

9

5
10

10

9
10
10
10

5.7
10.7
13.7

5.7
4.7
2.7
4.7
9.7
1 1.7

9.7
3.7

4,5

7,5

2,7

8,5

3,0

2,3

8,5
8,5

9,5

1,0

7,5

4,0

7,5

7,5

2,3

6,5

4,7

8,0

3,0

10
10
6,5
9,0
10
10

av\ b'", c4
«'®, b\ c ;
a 2, b'3
a2, b*

1,0

4,0

1,0

8,5

(5,0

6,5

1,0

Busk rosor (gammaldags busk roso r och B. ru gosa)
albu ’Mme Plantier’
alba ’Maidens Blush’
B. ce nli folia v. muscosu
’Blanche Moreau’
B. centifolia v. muscosu
’Parkjuwel’

B.
B.
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Plantier 1835
Kew 1797

10,0
10,0

87
92

10
10

10
10

10
10

11.7
9.7

1,0

1,5

5,0

1,0

1,5

3,3

Moreau 1880

10,0

87

10

5

10

26.6

1,0

3,0

2,o

Kordes 1950

10,0

100

10

10

9

13.7

1,0

3,0

1,0

c

Tabell 1 (forts.)
Namn

Uppdragare, år

1

2

3

Mommies 1551

10,0
8,8
8,8
8,8
10,0
10,0

90
95

10 10
10 10
10
10 10
10
8
10 10
10 10
10 10

4

5

10

7

8

1,0

1,0

4,0
4,0
4,0
3,0
4,0
3,0

2,0
8,0
10,0
10,0
1,0

10
10
9

3.7
2.7
6.7
10.6
1.7
2.7

26.6
25.7

1,0
2,0

4,0

7,0

1,0
1,0

10 10 10

2.7

10,0

8,0

4,3

78 10 10 10
1.7 10,0
8,5
67 10 10 10 1 1.7
9
1,0
9 29.6
85 10
9 10 15.6
141 10
1.0
10
2.7 10.0
62 10
1,0
85 10 10 10 30.6
4,5
8.7
102 10 10 10

8,0
5,5
4,5

2,0

5,5

6,0

1,5

(i

9

li. ( lumascena ’York and

Lancaster’
li. foelida f. bicolor
li. foelida v. persiunu
li. Ilugonis
H. Mogesii ’Nevada’
li. nitida
li. rugosu ’Agnes’
li. rugosu ’l)r Kckcner’
li. rugosu 'I'. .1. Grooten-

dorst’
li. rugosu ’F. .1. Grootendorst Hosa’
II. rugosu I lansa’
li. rugosu ’Max Grat’
li. rugosu v. repens
11. rugosu ’Signe Helander’
li. spinosissima v. altuicu
li. spinosissima ’Maigold’

II. spinosissima ’SLanwell
Herpel nal’

Willrock 1837

88

Saunders 1900
Herger 1931

7,8

73
98
07
93
84

Goye 1918

8,8

69

Dot 1927

Schaum 1905
Howditch 1919

Honisen 1928
Kordes 1953
l.ee 1838

8,8

10,0
10,0
10,0
9,0
10,0
1 0,0
8,8
8,8

67

10

10

10
10
10
8

10

4.7

1,0

2.0
1,0

4.5

e1

5,0

7,5
2,0

1,7

3,5

1,3

om härdigheten I
Ett råd till odlaren med anledning av detta: Var
med tanke på rosornas avmognad försiktig med kvävegödsling till rosor
eflcrsommar och höst!
Täckning verkställdes hos alla rosor (undantag för buskrosor, en gång
blommande) i mitten av oktober. Lös, lucker kompostjord, uppblandad
med brunnen, lialmig kreatursgödsel, kupades upp kring varje ros till
ea .‘10 em böjd. Denna täckning breddes ut följande år omkring den 10
maj i samband med rosornas beskärning, som utfördes enligt vedertagna
normer.
Jordbearbelning bestod av höstgrävning i samband med täckningen;
lätt värbearbetning, när jordavtäckningen och vårgödslingen utförts. Se¬
nare tid eventuell ogräsbekämpning.
liesprutning. Endast mot bladlöss, då inga besvärande svampsjuk¬
domar förekom.
Borlputsning av blommor och viss sommarbeskärning verkställdes, då
blommorna räknades.
5-671552 Lustgården 1966-1967

u12, e'

2,0

3,3
7,0
3,7

4,0

e'

65

e'

Bedömning
Bedömningar utfördes angående vinterhärdighet, planthöjd, resistens
mot sjukdomar (mjöldagg, bladfallsjnka och rost), begynnande blom¬
ning, fortlöpande blomning, s. k. remontering, hållbarhet och blomrike¬
dom. Vid dessa bedömningar följdes ”Instruktion för försök med rosor”,
på sin tid upprättad Aid Statens trädgårdsförsök, Alnarp. Här ett ut¬
drag :
1. Vinterhärdighet. Denna graderas omedelbart före beskiirn ingen på våren
med en siffra för varje parcell. 1 betyder att plantorna äro helt döda och 10
att de äro helt oskadade.
2. Planthöjd. Denna mätes sedan plantorna uppnått full blomning. Ett ge¬
nomsnittligt värde tages för varje parcell och angives i cm.
3. Resistens mot mjöldagg. Gradering av denna egenskap göres lämpligast
under augusti månad, dä angrepp under fuktiga perioder kan befaras.
4. Resistens mot bladfallsjnka (bladfläcksjuka) . Antecknas under sommaren,
niir angrepp förekommer. 10 betyder att plantorna äro helt fria från fläckar.
5. Begynnande blomning. Antecknas när ett par buskar har någon blomma
utslagen vardera. Vid en buske per upprepning bör ett par blommor pä denna
vara utslagna.
(i. Remonteringsf örmåga. Blomningens fortsättning under sommaren och Dös¬
ten graderas. Siffran 10 betyder, att blomningen fortgår utan uppehåll, siffran
1 att sorten är utan remontering och blommar slut på ca 14 dagar.
7. Hållbarhet. Härmed avses blommornas hållbarhet sedan de slagit ut.
8. Blomrikedom. Härmed avses ymnigheten i blomningen. Siffran 1 betyder,
att blommorna sitta synnerligen glest, medan siffran 10 innebär ymnigast möj¬
liga blomning.

Planlhöjden redovisas i en efterföljande tablå. Beträffande resistens
(motståndskraft) mot sjukdomar så förekom endast rost i myckel ringa

omfattning, varför någon bedömning ej kunnat ske av denna viktiga
De
detalj. Begynnande blomning har även redovisats i nämnda lablå.
i tablåen angivna siffrorna äro medeltal för de olika kontrollerna och
avläsningarna under försöksåren.

Resultat
Inom den stora och vikliga rosgruppen polijantlm- och florihundarosor
var härdigheten genomgående god. Dock märktes i regel en något sämre
härdighet hos floribundarosorna än hos de gamla kända polyantharosorna, t. ex. ’Joseph Guy’ och ’Orange Triumph’.
De flesta rosorna i denna grupp började blomma under senare delen
av juni början av juli.
(»b

Den bäsla fortlöpande blomningen, s. k. remonteringen, bade ’Con¬
certo’, ’Horslmann’s Roscnrcsli’, ’Korona’, ’Monlin Rouge’, ’Orange Tri¬
umph’, ’Petit Prince’ och ’Sarabande’ i nu nämnd följd; därnäst kom
’Alain’, ’Joseph Guy’, ’Rudolph Timin’, ’Ama’, ’Frensham’, ’Heidekind’,
medan ’Gletscher’ och ’Goldilocks’ hade dålig fortlöpande blomning.
Hällbarbelen bos blommorna var bäsl hos ’Moulin Rouge’, ’Concerto’,
’Petit Prince’, ’Horstmann’s Rosenresli’, ’Orange Triumph’, ’Ama’, ’Ko¬
rona’, Schweizer Gruss’ och ’Tonnerre’ i nu nämnd ordning. Hällbar¬
belen var tämligen dålig bos ’Gletscher’, ’Goldilocks’, ’Circus’, ’Frensham’
oeh ’Joseph Guy’.
Blomrikedomen var störst hos följande sorter i nämnd ordning:
'Orange Triumph’, ’Horstmann’s Rosenresli’, ’Cläre Grammerstorf’, ’Heide¬
kind’, ’Joseph Guy’, ’Alain’, ’Concerto’, ’Harmonie’, ’Ama’, ’Gletscher’,
’Petit Prince’ oeh ’Sarabande’.
Med ledning av dessa bedömningar och kompletterande anteckningar
rekommenderas <w röd-blommiga sorter i första band ’Concerto’, ’Ko¬
rona’ oeh ’Moulin Rouge’, men även ’Ama’, ’Frensham’, ’Petit Prince’
oeh ’Schweizer Gruss’ samt i sämre lägen ’Orange Triumph’. An rosablommiga sorter rekommenderas ’Heidekind’ eller ’Harmonie'; an gnlblommiga sorter ’Cläre Grammerstorf’ och an nit blommiga ’Horstmann’s
Rosenresli’.

Storblommiga rosor. De storblommiga rosorna ha haft mycket svårt
trots god skötsel och täckning. Prö¬
vade sorter ha överlag frusits bort
särskilt svår var eftervintern l!)(’>2.
Del var endast sorten ’Peace’ och dess avkomling ’Grand'mère Jenny’,
som något sä när klarade sig.
De bäsla rosorna beträffande fortlöpande blomning var här ’Baiser’,
’Bayadere’ och ’Grand'mère Jenny’.
Hållbarheten bos blommorna var bäst hos följande sorter: ’Peace’,
’Virgo’, ’Champs-Elysées’, ’Miss France’ och ’Rendez-vous’.
Blomrikedomen var störst hos ’Baiser’, ’Kleopatra’, ’Mme Caroline Tesloul’ oeh ’Grand'mère Jenny’.
Med ledning härav rekommenderas: förutom ’Peace’, ’Grand'mère
Jenny’ oeh i mycket goda lägen ’Baiser’, ’Belle Blonde’ och ’Miss France’.
all klara vära påfrestande vintrar,

Klätterrosor. De härdigaste biand dessa var ’Dortmund’, ’Köln am
Rhein’ oeh ’Wilhelm Hansmann’, men även ’Coral Dawn’, ’Zweihriicken’
neb ’Leverkusen’ klarade sig bra.
()7

Bäste fortlöpande blomning företedde ’Coral Dawn’ och ’Wilhelm Haus¬
mann’.
Hållbarheten hos blommorna var bäst hos ’Danse du Fen’, ’Parade’,
’Coral Dawn’ och ’Zweibriicken’.
Blomrikedomen var störst hos ’Wilhelm Hausmann’, ’Dortmund’ och
’Zweibriicken’.
Med ledning härav rekommenderas av röd-blommiga sorler ’Dortmund’,
'Wilhelm Hausmann’ och ’Zweibriicken’ och i goda lägen ’Danse du Fen’;
av rosa-färgade sorler ’Coral Dawn’, ’Parade’ och ’Sparrieshoop’; av gulblommiga sorter ’Leverkusen’.
Maskrosor med upprepad blomning, Av de härdigaste i denna grupp
kan nämnas ’Elmshorn’, ’Grandmaster’, ’Lyric’, ’Märchenland’ och
’Schneewittchen’. Dålig härdighet har bl. a. ’Charles Bonnet’, ’Cocktail’,
’High Noon’ och ’Prestige’ visat.
Bästa fortlöpande blomning visade ’Lyric’, ’Märchenland’, ’Bobin
Hood’ och ’Schneewittchen’.
Största hållbarheten hos blommorna hade ’Elmshorn’, ’Pink Cloud’
och ’Robin Hood’.
Blomrikedomen var störst hos ’Robin Hood’, ’Märchenland’, ’Grand¬
master’, ’Schneewittchen’ och ’Elmshorn’.
Med ledning härav rekommenderas: i första hand ’Elmshorn’ (ljus¬
röd), ’Lyric’ och ’Märchenland’ (rosa) samt ’Schneewittchen’ (vil), som
äro utmärkta till blommande buskrader i stället för häckar, bakgrund
lill laga rosrabatter och till planteringur, t. ex. i övergången mellan bostad
och trädgård.

åtskilliga av vildros¬
Buskrosor, en gäng blommande. Dessa rosor
karaktär; gammaldags s. k. parkrosor, vrestörne (ll.rugosa) m. fl.
tillhöra våra allra härdigaste och tillika mest förnöjsamma rosor. För¬
nöjsamma bl. a. beträffande jordmån
de växa bra även pä lättare
morän- och sandjordar och kräver endast ett tunt mal jordslager vid plan¬
teringen. Men hybrider med ”ädelblod i ådrorna”, t. ex. II. rugosa ’Dr
Eekener’ med frodig växt kan vissa år toppfrysa. Så även II. cenlifolia
v. mnscosa ’Parkjuwel’, II. damascena ’York and Lancaster’ oeh II.
Möge sii ’Nevada’.
Fortlöpande blomning förekom även inom denna grupp. Särskilt hos
II. r 11 g os a -h y b rider, häst hos II. r. ’F. J. Grootendorst’, II. r. ’F. J. Groolendorst Rosa’, II. r. ’Signe Relander’ och II. r. ’Hansa’; men även hos II. spi08

nosissima ’SlanwelI Perpetual’, li. spinosissima ’Maigold’ och li. Moyesii
’Nevada’.
Hållbarheten hos blommorna var också bäsl hos ovanstående, uppräk¬
nade sorter plus Ii. rngosa ’Dr Eckcner’. Relativt god hållbarhet hade även
blommorna hos li.xtdba ’Mme Plantier’, Ii. x alba ’Maiden’s Blush’,
11. damascena ’York and Lancester’ in. II.
Blomrikedomen var störst hos li.foetida v. persiana, li. Hugonis, li. rngosa v. repens, li. x alba ’Mme Plantier’, li.rugosa ’F. J. Grootendorst’
och li. r. ’F. J. Grootendorst Bosa’.
Med ledning härav rekommenderas i första hand li. rm/o.sa-hybrider
med fortlöpande blomning bl. a. lill blommande buskrader, men även
gammaldags rosor, exempelvis li. x alba ’Mme Plantier’, Ii. spinosissima
’Maigold’ och li. spin. ’SIanwell Perpetual’ och av vildkaraktär li.foetida
f. bieolor. II. llngonis och li. nitida.

Sammanfattningsvis kan sägas, all vi visserligen har ell för växtlighclcn häri klimat mänga vintrar här i Mellansverige, 'fill skillnad från
Sydsverige lar vi dock oftast ett snötäcke, som på ett utmärkt säll skyd¬
dar hl. a. rosorna. Utnyttjas dessutom, förutom bra plantor av sorter,
som enligt försök visal god härdighet, en riktig odlingsmetodik, lämplig
jord (väldränerad, mullrik kill- eller mellanlera lill 50-70 eins djup),
djup plantering av lågförädlade rosor; avvägd gödsling
ej för myckel
och god täckning, dä tror jag, att ingen trädgårdsentusiasl
kväve !
behöver dra sig för all odla rosor!
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Japanska träd i Göteborgs botaniska trädgård oeh arboretum

Avsikten med föreliggande framställning är att redogöra för de erfaren¬
heter rörande härdighet oeh odlingsvärde hos ett antal japanska träd¬
slag, som under en följd av år samlats i Göteborgs botaniska trädgård
och dess 1952 upprättade beståndsarborelum. Del kan synas en smula
snävt att enbart begränsa ämnet till de japanska träden och ej låta del
omfatta östasiatiska träd i allmänhet, isynnerhet som många arter, som
populärt kallas japanska ej äro endemer ulan ha en vidare asiatisk ut¬
bredning. Erfarenheten har emellertid visai alt såväl lämpliga provenien¬
ser av japanska endemer som också ett ganska stort antal i Japan före¬
kommande provenienser av trädarter gemensamma för t. ex. Japan och
Ivina, i Göteborg och omnejd visat en så god utveckling all de förtjäna all
närmare behandlas. Därtill kommer all det japanska öriket (nu omfat¬
tande huvudöarna Hokkaido, Honshu, Shikoku och Kyushu) är sa pass
känt ur provenienssynpunkt all en redogörelse av ovan berörda omfatt¬
ning blir mera meningsfylld.
För undvikande av missförstånd må här nämnas all endast dendro¬
logiska och hortikullurella aspekter i det följande skola gälla vid be¬
dömningen av respektive lignoser. Det forslliga utbytet av exotiska träd
i vårt land har nämligen, enligt min uppfattning, aldrig varit särdeles
anmärkningsvärt i jämförelse med vad fallet varit oeh är exempelvis i
Väst- oeh Sydeuropa.
Inplantcring av japanska träd i Göteborgs botaniska trädgård skedde
redan under trädgårdens första lid, d. v. s. under åren 191(1 1925. Primärmaterialel till de planteringar, som gjordes i samband med upprättandet
av de geografiska områdena i den ursprungliga, centrala delen av träd¬
gården, hämtades till största delen från plantskolor i Tyskland och Eng¬
land, men var till sill ursprung i övrigt föga känt. I några få fall förekommo emellertid från Japan direktimporterade plantor även om ursp rungs uppgift er na i övrigt voro föga detaljerade. Omkring ett JO-tal
japanska trädarter planterades under denna förslå lid. Även om individ¬
antalet minskat under årens lopp på grund av olika orsaker, främst k I i 7(1

1-14. Prefekturen Hokkaidos subprefekturer
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Soya
Rumoi
Kamikawa
Abashiri
Nemuro

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kushiro
Tokachi
Hitaka

Sorachi
Ishikari

30. Shizuoka
31. Nagano
32. Toyama
33. Ishikawa
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36. Aichi
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Fig. 1. Karta över Japans 59 prefekturer med viktigare insamlingsplatser an¬
givna.
Map of Japan. Prefectures and more important localities.
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(i.

maliska, är det intressant att kunna konstatera, all nära nog samtliga
arter fortfarande är representerade av levande exemplar av de ursprung¬
liga träden. Flera av dessa ha f. ö. nått en i det närmaste naturlig storlek
och utveckling under de 50 år som gäll, ett gott betyg för deras härdighet
och odlingsbarhet i denna del av Sverige och en uppmuntran till fortsatt
och vidgad odling. Bland de barrträd, som planterades under 20-talel
och som fortfarande finns kvar, må nämnas Abies veUchii Lirnll. (1918),
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Fig. 3. Lari.v f/melinii var. japonica, 14-ärigt bestånd i Botaniska trädgårdens
arboretum, Göteborg. Foto Tor G. Nitzelius.
14 years old stand of Larix
i/melinii var. japonica in the Arboretum of the Botanic garden, Gothenburg.

.1. homolepis Sieb. & Zucc. (1918), .4. sachalinensis (F. Selim.) Mast.
(1916), Picea jezoensis (Sieb. & Zucc.) Carr. var. hondoensis (Mayr) Rehd.
( 1916), Pinas parviflora Sieb. & Zucc. (1918), Pinas pumila (Pall.) Regel
(1916), Sciadopitys uerticillata (Thunb.) Sieb. & Zucc. (1916), Thnjopsis
dolabrata (L. lil.) Sieb. & Zucc. (1916), Lari.v gmelinii (Rupr.) Litvin.
var. japonica (Regel) Pilger (1919), /,. leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
(1918), Chamaecyparis pisifera (Sieb. & Zucc.) Endl. (1918). Bland de
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Fiji. 5. Abies veitchii, Japan, pref. Yamanashi, Fuji, 2 300 m ö. h. Foto Y.
Kobayaslii.

japanska lövlrädcn, som planterades mider trädgårdens första lid,
kunna följande nämnas: Sali.r sachalinensis Fr. Sclim. (1921), Betula
ma.vimowicziana Itegel (191(i), Pterocarya rhoifolia Sieb. Ä Zucc. (1916),
Trochodcndron araliaides Sieb. & Zucc. (1925), Prunus yedoensis Matsum. (1923), Pludlodendron amurense var. japonicum (Maxim.) Oliwi
( I91<3), Acer nikoense Maxim. (1918), Aesculus turbinata Bl. (1916, ned¬
höggs 1966) och Styrax japonica Sieb. & Zucc. (1926, nedhöggs 1966).
Denna redogörelse skulle ej vara av värde för den framtida odlingen,
om ej något sades om några japanska lignoser, vilka trots upprepad
försöksodling ej velat trivas i Göteborgs botaniska trädgård. Trots all
reservationen måste göras att deras fortsatta försöksodling ej bör uppgivas
förrän alla utvägar prövats i proveniensavseende, får man nog säga att
flertalet av nedanstående arter kunna betraktas som varande för klimatkänsliga för Göteborgsregionen. Dessa äro bland barrträden: Alnes [inna
Sieb. & Zucc., Pseudotsuga japonica (Sbiras.) Boissn., Pinus thunbergii
Bark, Pinus densiflora Siet). & Zucc.; bland lövträden: Platycarya strobilacea Sieb. & Zucc., Quercus ser rata Thunb., Celtis spp., Broussonetia
papyrifera (L.) Vent., Idesia polycarpa Maxim., Diospy ros kaki Thunb.,
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Styrax obassia Siel). & Zucc., Clerodendrum trichotomum Tlninb. .1 Cr
Skottsberg 1941.
Under senare delen av 20-talet utökades antalet successivt, isynnerhet
sedan trädgården direkt eller indirekt trätt i fröbyte med Japan. Träd¬
gårdens förste prefekt, professor Carl Skottsberg, besökte under sina
omfattande forskningsresor även Japan, vilket naturligtvis bidrog till all
originalmaterial kunde erhållas.
En intensifiering och speciell inriktning av försöksodlingcn med ja¬
panska växter inleddes under professor Bertil Lindquists tid som prefekt
(1950-1963) i och med att två insamlingsresor företogs till mellersta
och norra Japan. Huvudsyftet var att från klimathårda områden spe¬
ciellt på nordön Hokkaido införskaffa ett originalmaterial med bästa
möjliga egenskaper ur såväl härdighets- som till viixtsynpunkl. Under
trädgårdens nye prefekt, professor Per Wendolbo, har förbindelserna
med Japan fortsatts och växt materialet kompletterats med värdefulla
nyheter.
Ungefär samtidigt med alt den första insamlingsresan till Japan gjor¬
des (1952) togos de första stegen för upprättandet av ett beståndsarborelum inom botaniska trädgårdens 100 hektar stora skyddsområde, även
kallat ytterområdet. Det ligger i utkanten, söder om den egentliga träd¬
gården och inrymmer beståndsvis planterade originalkollekter av Iriidarler företrädesvis från den norra hemislaren. De äro fördelade pä
tre olika geografiska områden, efter sitt innehåll benämnda Europa,
Asien och Nordamerika.
Den asiatiska avdelningen, som är belägen i västra delen av arboretet
och vilken till ytan upptager ung. 1/3 av hela arealen, fick under hela
50-laIet mottaga huvudparten av trädmaterialet frän insamlingsresan till
Japan 1952 efterhand som detta blev utplanteringsbart. Ett icke ringa till¬
skott i plantor och frön mottogs under denna period också frän intres¬
serade och mycket generösa institutioner och kolleger i Japan.
Sålunda kunde den 1962 färdigställda (stencilerade ) och de därpå föl¬
jande åren reviderade ”Katalog över bestånd av träd och buskar i (löleborgs botaniska trädgårds arboretum” redovisa 75 arter japanska träd
och ett betydande antal provenienser av dessa.
Inom den egentliga trädgården, dvs. i en dalgång nära Klippträd¬
gården, inrättades 1953 och de följande åren en specialavdelning för hortikulturellt viktiga arter och kulturformer av träd, buskar och örter från
Japan. Denna avdelning, som kallas Japanska Dalen, ligger inom träd¬
gårdens kanske mest gynnade område ur mikroklimatisk och odalisk
synpunkt och erbjuder redan nu ett rikt studiefält för dendrologiskt och
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Fig. (i. De sista, krypande exemplaren av Larix leptolepis omgivna av matt
bildande Salix reinii var. erioearpa. Japan, pref. Yamanashi, Fuji, 2 (500 m
ö. Ii. Foto 'Por (i. Nity.eliiis.
Decumbent Larix leptolepis at ils upper limit,
surrounded by carpets of Salix reinii var. erioearpa. Japan, Yamanashi pref.,
Fuji, alt. 2,000 ni.

liortikiilturclll intresserade besökare. Huvudparten av de i arboretet före¬
kommande trädarterna finnas här representerade av ett eller flera ex¬
emplar. Som redan nämnts bar denna avdelning en speciellt bortikullurell inriktning och huvudvikten bar lagts på dekorativa arter och former.
Sålunda finnes bär t. ex. en specialkollektion japanska arter och sorter
av prydnadskörsbär, som årligen bygges på med nytt material.

Naturliga förutsättningar
En närmare beskrivning skall i det följande lämnas på de särskilt odlingsvärda av de japanska trädarter, som varit föremål för odling i Göteborgs botaniska trädgård och dess arboretum. Denna beskrivning inne-
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fattar en förteckning över det japanska trädmaterialet, med samtliga ar¬
ter och provenienser av dessa inklusive uppgifter om ursprung (refere¬
rande till en karta över det japanska öriket och dess prefekturer), ålder,
storlek och kortfattad värdesättning. Dessförinnan må emellertid något
nämnas om de naturliga förutsättningarna inom det område som in¬
rymmer trädgården och arboretet liksom huvuddragen av de klimatiska
förutsättningarna i Japan.

Göteborgs botaniska trädgård
I den 1962 utgivna Katalogen över växterna i Göteborgs botaniska träd¬
gård finnes i inledningen en beskrivning över läge och naturliga förut¬
sättningar, som här må citeras (s. V— VIII ) med smärre tillägg:
Göteborgs botaniska trädgård, som är belägen i sydvästra delen av staden
57°42'N och long. 12°13'Ö) omfattar ett område pä omkring 150 har.
Därav räknas ungefär 50 har på den egentliga trädgården och dess naturpark.
Omkring 100 har upptages av det är 1952 inrättade bestandsarboretel. Området
sträcker sig över en mycket omväxlande, bergig terräng upptagande fyra dal¬
gångar med huvudriktning N 10°-30°V åtskilda av i dalarnas riktning löpande
bergryggar. Dess lägsta del befinner sig vid trädgårdens entré, som ligger
27 m ö. h. och dess högsta, som befinner sig inom arboretet, ligger 120 m ö. h.
Berggrunden består huvudsakligen av lättvittrad gnejs av röd typ, s. k.
”göteborgsgnejs”. Inom bergstråken är sålunda vittringsjord vanlig. Morän
har endast konstaterats förekomma i sparsam utsträckning i svackor och
skrevor ävensom i trängre dalgångar och stråk. Ofta är den emellertid över¬
lagrad av senare tillkomna sediment i form av grus, sand och lera. I nedre
delarna av trädgården ävensom i dalgångarna i arboretet har leran, som är
gråblå och styv, en stor utbredning. Lerans översta lager kan vara mer eller
mindre sand- och nioförande och utgöres av lättleror av skilda slag.
Jordprofilerna varierar från ren podsoltyp med väl utbildade råhumus- och
blekjordsskikt inom arboretet, särskilt på ljungheds- och tallmarker, lill mulljordstyper i lövtriidsdungarna inom triidgårdsområdet och den anslutande
naturparken.
Växtligheten i Göteborgs botaniska trädgård gynnas av ett relativt milt kli¬
mat påverkat av havets närhet och Golfströmmen. Nederbörden är jämförelse¬
vis sparsam och den årliga genomsnittssiffran ligger omkring 070 mm. Största
delen av nederbörden faller under månaderna augusti december. Som en
ganska anmärkningsvärd omständighet kan antecknas att det genomsnittliga
antalet solskenstimmar per är för Göteborg (under en period, förf. anm.) räk¬
nats till 2 111, varav 1 004 faller på månaderna april september och resten,
dvs. 507 pä årets övriga månader. För Lund är motsvarande siffror I 803
resp. 1 399 och 404 samt för Stockholm 1 780 resp. 1 380 och 394.
Begelbundna temperaturmätningar under längre och sammanhängande tid
ha intill detta ar (1907) ej utförts inom trädgården. Några siffror hämtade ur
Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts årsbok och gällande Göte(lat.
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Fig. 7. Kalopanax septemlobus, ett av de intressantaste tillskotten till vara
trädgårdar frän Östasien. Röntgenfoto Tor G. Nitzelius.
K ci lo pan ax s ep temlobus , one of the most interesting contributions for our gardens from the Far
Fast. Tor G. Nitzelius radiograph.

horgs meteorologiska station (inom staden) bör dock i detta sammanhang
nämnas. Årsmedeltemperaturen är=+7,()°G, för juli + 17°G och för februari
1,2°G. Den under 1900-talet uppmätta lägsta temperaturen är -2(>,0°G (ja¬
nuari 1942). Utslagsgivande för det mycket stora utfallet av växter pä grund
av frostskador i trädgarden detta är torde emellertid de läga temperaturerna
under större delen av vinter- och vårsäsongen ha varit. Temperaturen läg
sålunda under januari mellan +4,8°G och -26,0°G, under februari mellan
+ 1,0°G och 19,0°G, under mars mellan +5,0°G och 19,2°G och slutligen
under de första dagarna av april mellan +3,Ö°G och
11,0°G. Därtill kommer
att även vintrarna 1940 och 1941 hade kännetecknats av relativt laga tempe¬
raturer, vilket sälunda kan tänkas ha försvagat vissa växters motståndskraft.
Tilläggas bör slutligen att sen vintermånaderna i Göteborgs botaniska trädgärd
ofta karakteriseras av barmark och stundom långvarig och uttorkande nord¬
östlig vind.
-
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Vad beträffar de högsta uppmätta temperaturvärdena för sommarhalvåret
+ 32,0°G, vilket noterats den
12.7.1941 och den 29.6.1947.
i Göteborg under 1900-talet, sä ligger dessa vid

Efter detta citat kan det vara av intresse att nämna alt vintern 19(>f>
19(>6, som följde på en regnig och sval sommar, var myckel kall och upp¬
26°C) de lägsta, som nämn¬
visade mimistemperaturer nära (- 24° till
des för 1942 ehuru de dock ej voro av samma varaktighet. Denna vinter
karakteriserades vidare av en mycket riklig snötillgång, vilket skyddademånga växter. Som negativa omständigheter kan dock anföras vinterns
tidiga och plötsliga början i slutet av oktoher med ovanligt låga tempera¬
turer. Våren var sen och många under vintern försvagade växter fingo
en knäck då en mildperiod under påsken plötsligt efterföljdes av ell
10°C. Glädjande nog uppvisade emeller¬
veckolångt temperaturfall lill
tid flertalet japanska lignoscr endast obetydliga skador.
I)e

kli mal iska förutsättningarna i Japan

Japan befinner sig mellan ,50 :e och 4,r):e breddgraden. Della innebär
all Tokyo, som ligger strax söder om 3(i:e breddgraden befinner sig på
samma höjd som Malta eller Gibraltar i Medelhavsområdet. Sapporo, hu¬
vudstaden pä Hokkaido ligger på 43 :e breddgraden dvs. på samma höjd
som exempelvis Arezzo i Toscana eller Toulon i Sydfrankrike. Man skulle
därför vänta sig ett subtropiskt eller varintempererat k linial över större
delen av det japanska öriket. Det är emellertid endast landet söder
om Tokyo, som kan jämföras med Medelhavsområdet, inlandet och de
höga bergen borträknade. Stora delar av mellersta Japan undantagandes
de milda kustområdena samt norra Japan har ett kalllempereral, ja i
det inre av Hokkaido närmast boreal t klimat. Monsunklimatet lar sig
uttryck i fuktiga, varma vindar från Stilla havet, som under sommaren
blåsa i riktning mot fastlandet och kalla vindar, som blåsa i motsatt
riktning under vintern. I stort sett äro somrarna därför i hela Japan
fuklvanna och regnrika medan vintrarna äro ovanligt kalla med hänsyn
till landets sydliga breddgrad. Hokkaido kännetecknas i det inre av
stränga, från kontinenten påverkade vintrar men med myckel god snö¬
tillgång. Den lägsta uppmätta minimitemperaturen i Asahigawa i Cent¬
ralhokkaido är — 41 °C. Även under normala år kan temperaturen under
30°C. Sommartemperaturen pä
ett par veckor i januari sjunka till
juli och augusti, där
månaderna
under
värden
Hokkaido når sina högsta
medeltalen (Asahigawa) ligga omkring 20 resp. 21 “C (absolut maximum
= 3ö°C). Som kontrast kan nämnas den sydligaste av huvudöarna,
80
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Otaki vid floden Kiso, pref. Nagano, mell. Honshu, Japan. Vaxtplats
för hi. a. Abies homolepis oeh Betula grossa. Foto Bertil Lindquist.
Otaki at
the river Kiso, Nagano pref., Central Honshu, Japan. Locality of i.a. Abies
homolepis and Betala grossa.
Fig.

(S.

Kyushu, där den absoluta minimitemperaturen (i Kagoshima) i januari
ligger på — 5°C och medeltemperaturen under juli och augusti på ‘20
resp. 27°C (absolut maximum 36 resp. 35°C).
Temperaturförhållandena på Honshu äro mycket variabla. Generellt
6 -871552 Lustgården 1966-1987
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kan emellertid sägas att de där ingenstädes nå så låga värden vintertid
som exempelvis i Central-Hokkaido. Märkligt nog föreligga ganska små
skillnader i vintertemperaturen mellan nordligaste och centrala Honshu.
Medan sålunda den absoluta minimitemperaturen i Aomori i januari och
februari är= — 18 resp.
19°C ligger den vid klimatstalionen Nagano
i prefekturen Nagano endast ett par grader (- 1(>°C) högre. Ganska all¬
mänt äro vidare vintertemperaturerna lägre i de västra och centrala än
i de östra delarna av Honshu.
De årliga nederbördssiffrorna äro, jämförda med exempelvis väst¬
svenska (Göteborg = 070 mm) ganska höga. För Central-Hokkaido (Asliigawa) är denna siffra 1 074 mm, för Aomori 1 42!) mm, för Nagano 1 007
mm. En av stationerna med de högsta nederbördssiffrorna kan nämnas
som jämförelse, nämligen Mt. Odaigahara i prefekturen Nara i Sydhonshu, där 5 800 mm uppmätts.
Sammanfattningsvis kan sägas alt ovanstående redogörelse endast
vill skissera huvuddragen av de japanska klimatförhållandena, men att
dessa äro mycket komplicerade. En positiv faktor vid genomförande av
försök med japanska lignoser i vårt land är emellertid de stora möjlighe¬
ter för erhållande av ett variationsrikt material, som dessa högst variabla

lokalklimat erbjuda. Därvid bör man hålla i minnet alt acklimatiseringsförsöken i Göteborg ganska tydligt visal att härdighelsrascr av de olika
trädslagen ingalunda enbart äro bundna till breddgraden och att genera¬
lisering är farlig. De bägge ädelgransarterna Abies veitchii och A. homolepis från Centralhonshu och den övervägande sydliga parasolltallen,
Sciadopitys nerticillala ha, för all nämna några exempel, under svenska
förhållanden visat en hög grad av vinterhärdighet, vilket föga verifieras
av temperaturvärdena från de områden de höra hemma i.
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Förteckning över japanska träd odlade i Göteborgs botaniska trädgård och
arboretum.
List of Japanese trees cultivated in the Botanic Garden and
Arboretum of Golhenlnirtj.
1. Art
Species.
2. Avdelning
Department. A, Arboretet; J, Japanska dalen; T, Trädgården.
Origin. Siffra inom parentes anger prefekturens nummer. Här och var anges inom []
2. Ursprung
artens förekomst utanför Japan.
4. Ursprungsår
Year. 52 = 1952 osv.
5. I löjd i m - Height, m.
6. Anmärkningar
liemarks.

2

2

4

o

6

T

Malmö parka vd.

52

2,0

Långsam utveckling.

A

Korea, Ycsan, Chungchonguando (I lyun)

54

0,5

Do.

Taxus euspidata
Sieb. A Zucc.

A +.1

Japan, Hokkaido, Ka¬
in i ka vva (2), Varna be
(Takahashi) [ Korea,
Mandschurei |

52

0,5-2,0

Se nedan.

Torre g a nueifera (L.)
Sieb. A Zucc.

T

I lesse

27

2,0

Myckel skuggig växtplats.

J

Japan, Miyagi (19),
Ishinomaki (Murai)
I Korea, N. Kina]

56

0,5

.Jämförelsevis härdig i

I lessc

LS

(iinkgoaceae
Ginkgo biloba L.

Taxaceae

Cephalotaxaceae
Cephalotaxiis liarri nglonia (Knight) K.
Koch v. nana (Nakai)

skuggigt läge.

Kehd.

IMnacene
Abies Immole pis Sieb.
A Zucc.

firma Sieb. A Zucc.

saehalineusis
Schm.)

(F.

T

ca 17

Flera,

vackra,

aldrig

skadade träd. Se nedan.
T

Japan, Nagano (21),
Minanii Azumi (Hata)

61

1 2

A

•Japan, Nagano (21),
Otaki 1 150 m (Lind¬
quist & Nitzelius)

55

ca 2

.1

Japan, Nagano (21),
Otaki 900 m (Lindquist & Nitzelius)

52

0,5

2 ex., samtliga frostskadade över snötäcket.

T

I lesse (?)

16

12 15

Aldrig köldskadai. An¬
grepp av barrlöss.

A

Japan,

Tokachi (7),
Hikumbetsu, 250 m
I Sachalin, Kurderna]

52

ca 2

Denna och följ. 2 pro¬
venienser hittills i god
u tveckling.

A

Japan, Abashiri (4),
Maruseppu 600 m

52

ca 2

Mast.

83

1

2

3

I

A

.Japan, Ishikari (10),
.Jozankei

53

A

.Japan, Ishikari (10),
Iwanizawa

50

.Japan, Kamikawa (3),
Bifuka, 5 bestånd

50

A

.Japan,

(0),

50

Samll.
plantor.

A

.Japan, Aomori (15),
Ml 1 Iakkoda 850 in

55

So ncdan.

A

nutriesii Mast.

Soraclii
Takikawa

.)

O

ca 3

Samil.

hostand

sma-

bestånd

sma-

l)osland

sma-

plantor.
Samll.

planlor.

(Murai)

veilchii Lindl.

A, .1, T -Japan, Iwate (17),
I lachiniantai 1 300 in
(Murai)

53

T

18

I loSSO

15,0

Vackert

numera

(*x.

tränat av andra träd,
aldrig frostskada!. An¬
grepp av C.ucurbilaria

piccae. So nedan.

Pseudotsuga japon ica
(Shiras.) Beissn.

Tsuga sieboldii C.arr.

A

.Japan, Yainanashi
(28), Uuji-Sangome
1 750 ni (Ando)

00

A

.Japan, Yainanashi
(28), Uuji-Sangome
1 850 ni (Ando)

oo

Ungplantor,
rade 1000.

utplante¬

lIngplantor,

utplante¬

rade 1000.

J

Japan, Tokyo
Akasawa

(27),

.).>

.1

Japan,
Yanazc

Kochi

(•'>!),

58

I’

”.Japan”

20

3,5

'1'

I losse

18

10

A

Japan, Aomori (15),
Mt IIakkoda 300 m
(Murai)

57

J

Ursprung okänt.

A

Japan, Kamikawa (3),
Daisetsu 000 ni (Ta¬
kahashi) [ Mandsclniriet, Sachalin, Kamt¬
schatka]

1,5

Ux. ympat pä P. laxifolia, utplanterat 1000.

Smäplantor; döda.

1012 och 1005 50 %
barr- och skottskador;
löga undersökt i prove-

nionsa vsoendo.

diversifolia (Maxim.)
Mast

.

Picea jezoensis (Sieb. &
Zucc.) C.arr.

Breda buskträd. Här¬
dighet oklanderlig.

Mindre exemplar, oska¬
dade 100)5.
7,0

Långsam vuxet , föga de¬
korativt träd. Smärre
frostskador i grenspet¬
sarna.

84

51

ca 1

Inga frostskador; eljest
för tidigt för bedöm¬
ning.

1

v. lumdoensis

2

3

4

5

O

A

.Tapan, Kamikawa (3),
Yamabc, avkommor
från 50 olika träd (Ta¬
kahashi)

53

1 2

Plantering på norrsluttning. Vissa år frost¬
skador p. g. av för tidig
skottbildning.

I fesse

1«S

15

Dekorativa

Japan, Nagano (31),
Kiso, Milire 1 300 m
(Lindquist)

53

1 2

Inga frostskador, 2 3
veckor senare knoppsprickning.
Avgjort

.1

(Mayr) Kchd.

tråd med
uppstigande grenar

större härdighet.
Japan,

A

Fukiishima

57

Småplantor, för lidigl
för bedömn.

(21), Ozegahara 1 400

m
bicolor (Maxim.)
Mayr

Japan,

.1

Yamanashi

00

0,5 0,7

(28), Mt Fuji nära Na-

Inga frostskador, hit I ills
god utveckling.

gao-yama (Lindquist)
(jlehnii (F. Schm.)

T

I lOSSC

31

8 10

Aldrig frostskadad; re¬
gelbundet, smalt och
lätl växtsätt.

A

Japan, Kamikawa (3),
Daisct.su, Kurotake
1 050 ni (Takahashi)
I Sachalin|

53

1,0 1,0

Utan anmärkning.

A

Japan, Kamikawa (3),
Yamabc, I lokuen

53

1,0 1,0

Utan anmärkning.

I Iessi*

18

3 5

Samtl. ex. fröso vintern
1005 00, sannolikt p. g.
av köldinbrottet vid
påsktiden.

Mast .

polila (Sieb, &
Zucc.) C.arr.

A

+J

Japan,

Giinma (22),
(Mat-

0(1

Japan, Nagano (31),

50

0,5

Inga frostskador ens på
icke snötäckta skott.

”Japan”

20

10 12

Vackert blågrönt träd,
aldrig frostskada!.

A

Japan, Nagano (31),
Yatsugadake 1 000 m
( Lindquist & Nitzelius)

52

Í ,5-2,5

Aldrig frostskadade.

A

Korea, Mt Keishantin
(Tigerstedt)

1 ,5 2

Vackert

T

Bergianska Trä dg.
(Sachalin, Kurilerna)

10

15

Oskadat.

A

Must ila

50

8 10

Vackert bestånd.

Småplantor, ingen be¬
dömning möjlig hittills.

( )ki-Shin-bata

suo)

maxinuwiczii lie-

A +.1

gel

Tatsusawa (Lindquist )
koijamai Sliiras.

I.uri.r ( pnclinii ( M n pr.)
v. japonica

Litvin,

bestånd.

(lieg.) Pilger

85

1

—

leplolepis (Sieh. &

i

f>

<>

Bergianska Trädg.

19

i:>

Vackert ex., aldrig några frostskador.

Blåbarrig form, Margretetorp (Lindquist)

r>9

2

53

ca 8

2

3

T

.1

Zucc.) Gorcl.

A

Japan,

Yamanashi

r»

Oskadade under
tern 1965 06.

vin¬

(28), Mt Fuji 1 200

1 600 m (Lindquist)
A

Japan, Ya manashi
(28), Mt Fuji 1 600
2 000 m

53

ca 8

A

Mt Fuji 2

2 200 m

53

ca 8

A

Mt Fuji 2 200-2 400 m

53

ca 8

A

Mt Fuji 2 400 m

53

ca 8

A

Japan, Nagano (31),

f»6

2 3

Aldrig skadade. ( lod ut¬
veckling.

16

I,.'» 3,5

Tillhör de härdigaste
träden i (iöleb. botan.

(MK)

Kamikochi
Pinus

pu mila (Pali.)

T

I lesse

Begel

Aldrig skadade; samt¬
liga provenienser ka¬
rakteriseras av stor va¬

riation.

trädgård.

A, J, T Japan, Kamikawa (3),
Daisctsu, Kurotake
(Lindquist & Nitzelius)

52

Japan, Sorachi (9),
Mt Ashibelsu (Lind¬
quist )

:»2

”Chosen”

29

A

koraiensis Sieb. &
Zucc.

T

Sieb. &

färg.

0,3

utveckling, varia¬
tion i växtsätt och barr¬

(lod

färg.

12 II

Karakteristiskt

växt¬

Japan, Nagano (31),
Miure 1 300 m (Lind¬
quist)

59

A

Korea, Yongin, Su¬
won, Kyunggido
(Hyun)

;.i

A

Kina, Bailing, Great
Chingan Mts (Bialobok)

61

T

Ilesse

18

8 10

Svåra barr- och skott¬
skador vintern 1 965 66.

A

Japan, Nagano (31),
Miure 1 300 m (Lind¬
quist) (som v. penlaphylla)

59

1 1,7

( )bet

1 2

Bestånd i god utveck¬
ling.

2 3,5

Utomordentligt vackert
bestånd. Stundom an¬
grepp av hophádermium.

Småplantor, nyligen ut¬
sal la.

Zucc.

86

God utveckling; varia¬
tion i växtsätt och barr-

sätt med vågräta gre¬
nar. Aldrig frostskadad.

A

luirnifloru

J

0,0

ydliga frostskador
1965 66.

1

hakkodcnsis Makino ( / \ parvijlora
pumila)

2

8

4

r,

o

4 f 'I'

Japan, Aomori (15),
Ml Ilakkoda 800 m
(Murai)

55

0,5

Varierande frostskador.
Säker bedömning ännu

A

Japan, Aomori (15),
Mt Hakkoda (Konno)

58

1 1,5

Naturhybrid.
Täta
vackra blåbarriga ex.;
sannolikt lämplig för
kustplantering.

A

I lesse

10

8

Se nedan.

A

Japan, Akita (16),
Na na kura, IIaneyama
180 m (Lindquist)

51

1 1,5

Se nedan.

A

Japan, Akita (16),
Nashiro, Nigakiyama
200 m (Lindquist)

54

2 8

Do.

A

Japan, Iwate (17),
Tono 500 m (Lind¬
quist)

;>.)

2 8

I)o.

A

Japan, Akita (16),
Odate, Uchiatesawa
000 ni (Lindquist)

.).>

2

Do.

A

Japan, Toyama (82),
Tateyama 1 250 in
(.limbo)

.).>

2 8

I )o.

A 4 J

Japan, ’l'oyania (82),
'I'aleyama l 600 m

2 8

1 )o.

ej möjlig.

Sciadopitysaceae

Sciadopitijs verticillatu
(Thimb.) Sieb. & Zucc.

Taxodinceae
Cry plumeria japonica
(L. fil.) I). Don

(.limbo)
.1

Japan, Akita (10),
Auisi, Todo 900 in
(Sakaguchi)

: ». >

2

I )o.

I

Zürich

17

8

Breda ex., aldrig ska¬
dade.

A fJ

Japan, Aomori (15),
llirosaki (Murai)

00

1 2,7

Unga ex., oskadade.

T

I lesse

10

10

Under kalla vintrar (se¬
nast 1965-66) toppskadade och delvis bruna.
Utomord. vackra ex.

A

Japan, Aomori (15),
Uchimappe 800 m
(Lindtpiist & Nit ze¬
bus)

52

1,0

Kx. planterade i oför¬
delaktigt läge. Ila ut¬
vecklats långsamt.
Toppskador 1 905-66.

A +.1

Japan, Nagano (84),
Agemalsu (Lindquist
& Nitzelius)

52

1 L7

Rel. långsamt vuxna;
obetydl. frost skadade
1965 66.

(aipressaceae
Thuja slandishii
((lord.) Larr.

T huj apsis dolabrata
(L. fil.) Sieb. & Zucc.

v. hondni Ma-

kino

Chamaecy.paris oht usa
(Sieb. Si Zucc.) Kndl.

87

1

2

3

4

r»

<>

p isi f era (Sieb. &
Ziicc.) Kiidl.

'I'

I lesse

IS

10

Oskadat träd.

.1

Japan, Iwate (17),
Tono 300 in (Murai)

.).)

3

I leit oskadat ex.

’S(|uarrosa’

1'

Alnarp

IS

S

Krostskador 1012 o.
1065 66 på barr och perifera skolt.

I *1 u mosa’

T

Ha ni lösa

23

S

Samma som föreg.

Juni penis chinensis L.

I'

Hesse [Kina, Mongo¬
liet, Japan |

IS

.»

Partiella skador pä pe¬
rifera skott 1012 o.
1065 66.

Japan, Ishikari (10),
Jozankei (Lindquist <fc
Nitzelius) [Korea,
Mandschurei, Ussur,
Amur, Sachalin, Kam¬
tschatka I

52

’

Salicaceae
Po pulus max i mow icz i i
1 1 en ry

(

A

+J

T

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe |0. Sibir.,
Sachalin, Korea J

.1

Japan,
nn ira)

(Ki¬

jessoens is Seemen

T

sachalinensis K.

T

Jiosen ia ar b u I i foli a

I 10

den.
0

Ktt ex. med smal krona
och smal vek stam. Kl t
av Japans högsta träd.
Sannolikt mycket för¬
söksvärd i Sydeuropa.

53

1,5

Oskadat ungträd.

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe

57

s

Vackert träd.

Sovjetunionen, Kam¬
tschatka (Hultén)

21

I'

I lesse

16

10

Utomordentligt vackert
och rikt fruktbärande
träd, aldrig nägrn frost¬
skador.

J

Japan,

Ynmanashi
Cliichibu (Ino-

53

6

2

A

Japan, Aomori (15),
Oirasé (Murai)

57

3 I

Oskadade, växande pä
gräsbevuxen nordslut Ining.

A

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

57

5 C»

Starkt växande, bred-

(Pall.) B. V. Skvortz.
( Salix braeteosa

.).>

Turcz.)
Salix bakla> Kimura

Vacker grupp i arbore¬
tet; aldrig frostskadade, vissa är temporära
svampangrepp pä bla¬

Selim.

Sendai

Litet ex.

Juglandaceae

/ Jerocarya rhoi folia
Sieb. & Zucc.

(28),

träd;

barksprickor

1065 66.

kuma)

Juglans ailanlhifolia
(«irr.

kronigl beställd pä ut¬
lagd kompostjord; ald¬
rig skadade; de första

med fruktsättning 1066.
.1

«SS

Japan, Aomori (15)
(Murai)

53

3 5

Ngt skadade i barken.

1

2

5

4

5

(i

A

Japan, Fukushima
(21), Snsaya 200 m

fil

1 2,5

Bestånd på gräsrik östsluttning. Härdighet
god.

Betulaceae
('.ar pi ru i s

japonica Bl.

(

contain Bl.

Ostri/a ja pan ira Sarg.

lietuta maximamiczi-

Inokuma)

J

Japan, Tochigi (25),
Nikko (Lindquist &
Nit/.elius)

52

5,5

Oskadat ex.; begynnan¬
de frnktsütlning.

J

Japan, Aomori (15),
Towada (Murai)
I Korea, Kina]

50

1 2

Oskadade exemplar,
ännu för unga för be¬
dömning.

T

I lesse

45

5,5

Oskadat buskträd.

J

Japan, Iwate (17),
Kadoma 500 m (Mu¬
rai) [Korea, Kina]

55

2

svart
Frostskadades
1956 och har svag växt.

I

I lesse

Ifi

6

Mycket krokigt ex., som
dock varit intakt i härdighelsavseende. Se
bild.

A

Japan, Kamikawa (5),
Kamiotoineppu (Lind¬
quist & Nitzelius)

52

12

Mycket vackert be¬
stånd på fertil ostslut tning. Bakstammiga
friskt växande ex. Be¬
gynnande fruktsätt¬
ning. Se bild.

A

Japan, Tochigi (25),
Nikko, Konseitoge
1 450 m (Inokuma)

57

2

Bestånd i god utveck¬
ling, ex. synbarl. fullt
härdiga.

5fi

6

Stort bestånd med va¬
riabla träd. Bedan nu
tendens till gulvit nä¬
verbildning vilket är av
värde på västkusten
där björkarna normalt
äro svartgrå. Inga frodskador.

ana Hegel

carntifatia Begel &
Maxim.

mandsluirica (Be¬

A

Japan,

Yamanashi

tflphi/Ua Suk. v. japo¬

(28), Kawaguchi 800 m
(Inokuma) | Mand-

nica (Mi([.) I lara |

schuriet, Korea]

gel) Na ka i |

Ii. pla-

A
A

Ungt bestånd, utan
skador.

Japan, Kamikawa (5),
Asahigawa

59

Japan, Nagano (51),

52

6

Do., do.

Siiwa (Lindquist)
A

Japan, ishihari (10),
Nopporo (Lindquist)

52

fi

Do., do.

A

Japan, Bumoi (2)

59

2 5

Do., do.

schniidt ii Begel

A

Japan, Iwate (17),
Kuji 100 m (Murai)

61

2 5

Ungt bestånd, utan ska¬
dor vintern 1965 66.

ermanii CJiam.

T

Kamtschatka (1 Iultcn)
[NÖ. Asien]

21

5 6

Breda, flcrstammiga
och krokiga träd med
dekorativ gulvit bark.
Aldrig skadade.

89

1

2

3

4

5

O

A

.Japan, Iwate (17), Mt
Iwate 1 450 m (Murai)

50

I

Bestånd mod enstäm¬
miga och i regel rel. rakstammiga träd; gulvit
näverbark; fullt hä rdiga.

A

Japan, Iwate (17), Ml
Iwate t 450 m, no. 225

50

I

Bestånd med vacker
stambildning; raka fin¬
kvistiga träil; intres¬
santa ur parksynpunkt.

grossa Sieb. & Zucc.

Japan, Nagano (31),
Otaki 1 200 m (Lind¬

A

52

1

.>

Bestånd med god stambildning; obetydliga
skador vintern 1005 00.
Gråsvart bark och där¬
för föga dekorativ art.

quist)

Ainus firma Sieb. &
Zucc. (v. hirtella
Franch. & Sav.?)

.1

Japan, Nagano (31),
Otaki 000 m (Lind¬
quist & Nitzelius)

52

1,5

Små, langsam växande
och frost känsliga exem¬

pcmlala Matsum.

.1

Japan, Aomori (15),
Mt Ha k koda 1 000 m
(Murai)

55

2

Som föregående art.

maxinioioiczii

A

.).>

2 3

('.all.

+J

A

Japan, Aomori (15),
Mt I lakkoda 1 100 m
(Murai)

Japan, Kamikavva (3),

plar.

Buskarlade, vinlerhärdiga; dock nedfrysning
vid sena vårfroster. Av
intresse för kust plante¬
ringar.

52

2 3

Samma.

Daisetsu, Kurotake
1 500 m (Lind(|iiist &
Nitzelius)
A ■+ T

Japan, Soya (1), In¬
sula Bishiri, Oshidomari (Tatewaki)

;>.>

2 5

Fnstnmmign vackra ex.
med dekorativa hängen
på våren. Snabbvuxen
och av stort intresse för
kust plantering.

hirsula Turcz.

A

Japan, Aomori (15),
Towada, Oirasé 300 ni
(Murai) [Nö. Asien]

53

7 10

I arboretet bestånd, i Japandalen enstaka träd.
Samtliga karakterisera¬
de av snabbvuxenhet,
rakstammighet och här¬
dighet. I snabbvuxen¬
het all jämföra med
popplar men värdeful¬
lare för marken än
dessa.

fauriei Lév.

A

Japan,

51

2

Litet bestånd, starkt be¬
skuggat av al och björk.

50

2

Inga frostskador
tern 1005 00.

f. grandi flora
Naka i

Iwate

(17),

Kurosawa, Galo 400 m
(Murai)
serr a la lo ides C.all.

00

.1

Japan, Tokyo

vin¬

1

2

3

I

5

6

57

1,5 2

Litet bestånd under
skärm av tall. Trögväx¬
ande men utan frost¬
skador. Tendens till fler-

Fagaceae

J'iupis japonica Maxim.

A

•Japan,

Miyagi

(19)

(Murai)

stammighet.

Qnereiis momjoli ca
Turcz. v. (jrosseserrala
(111.) Helid. & Wils.
(
(). cris pula 111.)

.1

Castanea crcnata Sieb.
& Zucc.

.1

•Japan, Abashiri (4),
lUibcshibe (Chiba)
[Sachalin, S. Kurder¬

59

1,7

Ungt ex. Inga data.

"Chosen” [Japan, Ko¬
rea I

28

1 5

Gammalt brett busk¬
träd på mager mark; en¬
dast frostskador på års¬
skott kalla vintrar. Sen¬
sommarblommande.

T

"Chosen” [.Japan,
Korea, Kina]

25

(j o.

A

•Japan, Miyagi
Kinu-Kasa

50

2 :i

Bestånd på brant och
torr
sydvästsluttning
med starka uppslag av
hallon. Stort utfall p. g.
av konkurrens och frost¬
skador.

.1

Fdinburgh

25

5

Vackert ex.; endast
blad- och perifera skott¬
skador vintrarna 1942
och 1965-66.

.1

•Japan, Kagoshima
(59), Yakushima

.).>

1

4 ex.; samtliga fröso el.
skadades svårt 1965 66.

Japan, Tochigi (23),
Nikko, Kegon (Nitze-

52

2,5

Knda å ters t. ex. av 30
st; skottskador 1956 och
1965-66; kan bedömas
som täml. frostkänslig.

na]

I lmaceae

/cllanna scrrala
(Thunb.) Makino

(19),

7

2 ex.; dekorativa träd
med oregelbundna kro¬
nor; aldrig frostskadade.

Trochodendraceae
Troclunlendron ara Höi¬
des Sieb. & Zucc.

Kupteleaceae

Iuiptelea polijandra
Sieb. A Zucc.

lins)

Cercidiphyllaceae
(lercidiplujllum japonicum Sieb. & Zucc.

T

M. 1*. Andersens plant¬
skola, Jönköping. [Ja¬
pan, v. sinensis i V.
Kina. I

32

S

Mångs t ammigt, vac¬
kert ex.; en av trädgår¬
dens sevärdheter. Ald¬
rig skadat. Se nedan.

A

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

53

6- 9

Se nedan.

J

Japan,

Aomori (15),
Tovvada 700 m (Nit-

52

9

Se nedan.

zelius)

91

I
magni ficiim Nakai

c>

2

2

T

.Japan, Tokyo

2<S

(i Í)

Flera Iräd av han- och
honkön, delvis med
stark fruktsältning. Se
nedan.

.1

.Japan, Kamikawa (2),
Yamahe (Lindquist &
Nitzelius)

52

1 6

2 träd i skyddat läge.
Se nedan.

A

Japan,
(Murai)

.).>

2 I

Bestånd i skyddad dal¬

i

Magnoliaceae
Magnolia obovata

Thunb.

sieluddii K. Koch

T

I vva te

(17)

Sofiero [.Japan, Korea,

gång. Se nedan.

17

1

Liten buske; oskadad
och rikt blommande och
iruklsäl lande.

2 I

Starkvuxet buskträd
med större blad och
blommor än M. siebol¬
dii.

Mandschuriet |

cfr sieboldii x soul angea na

J +T

Sofiero, senare datum

salieifolia (Sieb. »K
Zucc.) Maxim.

.1

.Japan (Murai)

.1

gm K. K. I 'Ii nc k

61

Krhåll. som M. saliei¬

12

<S 1(1

Aldrig frost skadad. Var¬
je år rikt blommande.

10

Blomning först under
senare år, aldrig ska¬
dad.

cfr
bas

salieifolia xko-

T

Kndast små ex.

Fndasl små ex.

folia frän I lesse

- kobus DC. v. borea¬
lis Sarg.

T

Kornik

21

.1

Japan, Kamikawa (2),
Yamabc (Lindquist &

:>2

Ilar ännu oj blommat;

oskadad.

Nitzelius)
- kobus x stellata
’Loebneri’

T

Krhåll. som M. stellata
från Alnarp

12

1

Oskadad, rikblommig.

J

.Japan, Aomori (15),
Tovvada (Lindquist &
Nitzelius)

52

2

I'rost skadad 1065 66.
Nya skott från basen.

.1

1 1illier

67

1

2 unga plantor.

J

Japan, Iwate (17),
Morioka (Murai)

61

2

Oskadad i plantskola
vintern 1665 66.

— ’Pendula’

T

Axel Olsen

22

2,5

lyj särdeles växtligt
stamträd som blommat

subliirtellu Miq.

T

Alnarp

27

I

Mycket rikblommig;
aldr. nänmv. skadad.

J

Cedergren

67

2

Nyplanterad.

Bosaceae

Prunus incisa Thunb.

— pendula Maxim. f.
ascend ens ( Makino)
Ohvvi

sparsamt.

Tukubana’

<)2

v. auliiinnalis
Makino

i/eiloensis
(möjl.

/\

Mal sum.
pendilla •

2

3

T

T

I

5

6

Axel Olsen

31

4

Blommar sparsamt mil¬
da höstar, rikligare pa
våren; oskadad.

Axel Olsen

27

.)

Rikblommande och ald¬
rig skadat tråd.

lannesiana )
nipponiea Matsum.

.lapan, Iwatc (17), Mt
Ilachimantia 1 300 m
( M urai)

:>«>

1,3

Unga plantor redan
blommande; oskadade
vintern 1063 66.

serra lala lAtull. v.
spontanea ( Maxim.)
Makino ( /\ janiasa-

Japan, Iwate (17),
Morioka (Murai)

61

2

Ungplantor; ej skadade
vintern 1063 66.

T

Japan, Sapporo

32

3 S

1:1 1 flertal träd, aldrig
eller obetydligt skada¬
de. Se nedan.

A

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

3I

3 S

Bestånd på sydslutt¬
ning; stor variation.

T

Krhållen från Wa ge¬
P. nipponica v. kur ilens is

30

Benthe, Kngl.

66

1 1illier, Kngl.

67

I ienden'

Millier, Kngl.

67

I )aikoku’

I lillier, Kngl.

67

Alira

Sieh, ex Koid/..)

sanjenlii Rehd.

el'r incisa

sanjenlii

Kn av de rikblommi¬
gaste av trädgårdens
Primus; aldrig skadad.

lungen som

prydnadsJapanska
k (ir s bå r ( ’Sa t o- Sa k ura ' )
A manoga wa*

J

Asano’

J

fT

l'ugen/.o’

.1

Benthe, Kngl.

66

I lokusai'

J

Millier, Kngl.

67

Millier, Kngl.

67

Millier, Kngl.

67

Benthe, Kngl.

66

’Shimidsu-Sakura’
(’Miyako’)

Trädg.fören., Göte¬
borg

67

’Shirolugen’

Millier, Kngl.

67

’Shirotae’

Millier, Kngl.

58

Benthe, Kngl.

66

I lorinji*

’Kan/an’ (felaktigt
kallad 'I lisakura')

’Kiku-Shidare-

J

Sakura’

J

’Tai I laku*
’l kon’

.1

)

T

I lillier, Kngl.

67

Benthe, Kngl.

66

3

Vacker blomning; kla¬
rade vintern 106.7 66.

93

1

2

3

i

maxinioiviczii
Bupr.

.1 + T

I lesse

13

o
:> 7

Flerstädes träd, samt¬
liga oskadade och kraf¬
tigt växande.

.1

.Japan,

Yamanashi

:»2

r» o

Fuji

1 000 m
(Lindquist & NitzeIins)
(28),

Rakslammiga ex.; ska¬
dades ej vintern 1060
66. Karakteriseras av
sen blomning men de¬
korativ frukt och höstfärgning.

ss i or i F. Schm.

A -f.J

Japan, Kamikawa (3),
Varnabe (Takahashi)
I Sachalin, Mandschuriet, S. Kurderna]

.>.>

grayana Maxim.

.1

.Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Iändquisl &
Nitzelius)

52

7

Vackert bredkronigt
träd med blomning som
P. padus. linda kvarlevande exemplar av en
grupp, som decimera¬
des vintrarna 1056 samt
1065 66.

A

Som föregäende

52

3 I

Beställd pä sydoslslutt-

3 5

Myckel tidig lövsprickning. Stamskador vin¬
tern 1065 66. Intressant art pä grund av de
länga, upprätta blom¬
samlingarna och mycket

dekorativa frukter.

ning med buskformade
exemplar. Fä eller inga
frostskador.

A nielanc h i er as iatica
(Sieb. & Zuec.) Fndl.

.1

I Iillier

67

2

Unga exemplar. Tidi¬
gare planterade exem¬

plar ha frostskadats.

Photinia villosa
(Thunb.) I)C.

.1

Ottawa |.lapan, Ko¬
rea, Kina]

50

3

Litet buskträd med rik
fruktskrud; oskada I.

Malus baccata (L.)
Borkli. v. mands hurica
(Maxim.) Schn.

T

Späth

20

8

Friskt, yppigt
aldrig skadat.

A

.Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

o.)

2 3

Beständet pä ostslut lning under ganska tät
björk- och tallskärm.

träd;

licit intakt. Värdefull
prydnadsapel för inlan¬
det och Nords ver ige.

sieboldii (Begel)
Behd.

A +.1

v. zuini (Matsum.) Asami

Ischonoskii
(Maxim.) Selm.

94

T

.Japan, Toehigi (23),
Nikko, Yunoko 1 500
m (Nitzelius) [Korea]

52

Alnar p

25

0

Bik fruktsäl t ning; oska¬
dad.

gm K.-F. Flinck

66

2,5

Ungträd med
höst fäirgning.

1 5

Plant, enstaka och be-

sländsvis,

rikbl.

och

härdig.

vacker

1

2

2

Sorbus sam bue i foil a
(Cham. &. Schlecht . )

J +T

Japan, Iwate (17), Mt
Ilayachine 1500 m
(Murai)

T

4

o

6

o.)

1

Unga plantor med myc¬
ket rik och dekorativ
fru k (sättning. Framtida
värdefull buske eller
s mä t räd för t räd gårdarna.

Japan, Iwatc (17),
Mt I lachimantai 1550
m (Murai)

o.»

1

Unga plantor men rik¬
ligt och dekorativt

A +.1

Japan, Aomori (15),
Mt I Iakkoda (Murai)

5-1

1

Unga träd, oskadade
vintern 1965 66. Utom¬
ordentligt lysande kar¬
minröd fruktskrud och
höstfärgning. Värde¬
fullt prydnadst räd.

A

Japan, Iwatc (17), Mt
I lachimantai (Murai)

51

I

Som föregående.

A

Japan, Kamikawa (2),
Yamabe (Takahashi)

51

t

Samma som föregående.

Japan, Tochigi (25),

52

2

Aldrig frostskadade.

.>.)

2 2

Restånd på rel. närings¬
fattig ljungmark. In¬
takt efter vintern 196566. Begynnande blom¬
ning och fruktsättning
1967. Variation i frukt¬
storlek och värdefullt
som prydnadsträd.

Koem.

malsumurana (Makino) Koelme

eommhla lledl.

v. rufo-ferriujinea Selin.

\

fruktbärande.

Nikko, Yumoto 1 100
m
(Lindquist & Nilzelius)

alni folia (Sieb. &
Zucc.) K. Koch

A

Japan, Kamikawa (5),
Yamabe (Takahashi)

A +J

Japan, Kamikawa (2),
Yamabe (Takahashi)

51

2 2

Vackra ungträd av vilka
några redan blommat.
Oskadade 1965 66. Vär¬
defulla parkträd.

T

Weibulls [Japan, Ko¬
rea, N. Kina]

16

1

Oskadat ex.

T

I lesse

18

8

Aldrig skadade; rik
fruktsättning. Tillhöra
trädgår dens förnä msta
prydnader.

.1

Japan, Tochigi (22),
Nikko, Kegon (Nitzelins)

52

2

Partiella frostskador
vintern 1965-66.

Lcguminosae

Maackia aniurensis
Kupr. & Maxim. v.
bueryeri (Maxim.)
Sc.hu.
Kutaeeae

Phellodemlron a m uren

¬

se Kupr.

v. japonieuni
(Maxim.) Ohwi

Accraceae
Aeer siebohlianum Miq.

95

1

2

J

A

Som föregående

I

.>

ä2

2

(i

j

Bestånd på östslutt¬
ning, I id vis övervuxet

av snår. Partiella frost¬
skador.

japonicum Thunb.

A

.Japan, Tochigi (211),
Yu-no-ko 1 100 m
(Nitzelius)

:>2

J I

Vackra ex. endast med
perifera skot I skador
19(>2 OJ och PM).') 00.

Japan, Aomori (lä),
Towada (Murai)

:>7

1 2

har stått
men börjar nu
all hånda sig. Prostskador på perifera skolt

M. Johnson

:>:J

2

Aldrig skadat.

.la-

JO

C.

Nu friskt och yppigt
tråd endast med bark¬
skador efter 1 9äb års
vinter.

Thomps. [Japan, Ko¬
rea, Mandschuriel, ().

JO

.>

(iammalt krokigt

lieståndet

trångt

P.M>2
’ Aconitilolium’

T

ixtlnufhim Tluinb.

I'

Thomps.

I Korea,

pan I

tjinnalu Maxim.

T

mifiabci Maxim.

nknrundiicnse
Trau tv. & Mey.

Irostskadat.

lierlin | Kina, Mand¬
schuriel, Korea,
Japan |

JO

lä

Normalvuxet träd, som
dock knappast överträf¬
far A. plaUmoidvs som
prydnadst räd; oskadat .

Japan, Kamikawa (J),
Namabe

.’>2

J I

( )skadad.

T

Morlon

J1

A

Japan, Ivvale (17), Mt
I lachimantai (Murai)

ät»

T

Intressant genom den
mänggreniga kronan
och de ganska djupt fli¬
kade bladen. ( )skada I .
2 J

1 'risk 1 växande ung¬
träd. Oskadade vintern
PMiä CM i.

J

Samma som föreg.

2 J

I )älig ut verkling.

[Sachalin, Korea,
Mandschuriel , Ostsibi¬
rien,

Kurilernal

Mosk va

carpinifolinni
Sieb. & Zucc.

A

nifinerve Sieb. &

Ô7

Japan, Tokyo

9<>

A

Oskadad sä när som
barkskador pä solsidan.

Axel ( )lsen

ät

/

Japan, J'ochigi (2J),
Nikko (LindquKt &
Nitzelius)

ä2

.>

(

Japan, Aomori (lä),
Mt Ha k koda 900 m
(.limbo) I S. Kurderna |

ä2

2 J

känslig för
barfrost och kräver löv¬
täckning; sällan höstfärgning men ända de¬
korativt lövverk. Skott¬
skador vintern 1902 0J.

Zucc.

Ischonosld i Maxi m .

busk¬

träd; synbarligen aldrig

Sibirien I

mono Maxim.

o:i.

)skadad.

Bestånd;

2

niicrunllmm Sich. &
Z nee.

diaholicum K. Koch

T

nikuense Maxim.

I

:>

(i

.Japan, Aomori (15),
Towada-ko ( Xit/.clius)

52

2

Relativt härdig; myc¬
kel dekorativ. Exemp¬
laret har aldrig skadats.

i lörsholm

60

1,7

Litet ex. mot institu¬
tions väggen, pä senare
år fruktbärande; ett an¬
tal ex. från .Japan
(1952) ha alla frusit.

1 lesse

18

5

<>

Två träd, vilka undan¬
tagandes perifera skott¬
skador visat en mycket
god härdighet; enastå¬
ende höstfärgning,

8

fruktbärande.

cissifolium

(Siel). &

.Japan, Ivvate (17),

.>.)

2 3

Oskadade.

C>

Var intill 60-talel i god
växt och blommande;
därefter tynande, dock

Kadoma (Murai)

Zucc.) K. Koch

1 lippocastanaceae

Aesculus lurhi uu tu RI.

I lesse

16

knappast av klimatiska
or sa k er . X e< 1sä ga des

1966.

A+.J

.Japan, Aomori (15),
Shimokita (Murai)

61

1,5 2

.Japan, Kamikawa (3),

52

2

I litt ills oskadade.

Tiliaceae

l'ilia maximoivicziana
Shiras.

Yamabe (Liiuhpiist &

Oskadad;

dekorativt

lövverk.

Xit/elius)

japonica (Miq.) Si-

A

monk.

Aomori (15),
Kodomari 800 m (Mu¬

.Japan,

.).>

8

rai)
.1

.Japan, Aomori (15),
Towada-ko 500 m
(Lindquist & Nitze-

Inga skador; samma
växtsätt och bladtyp

som Tilia cordata.
52

2 3

Som föregående.

Xew York, Mor ton

47

8,5

Friskt växande småträd
med dekorativ blom¬
ning och bark; hittills
inga frostskador.

T

Burgot

43

6

Varje år
mande.

.T

Kew

55

2,5

Ungplantor.

lius)

Theaceae
Slemur lia pseudocamel¬
lia. Maxim.

serrata Maxim.

7-671552 Lustgården 1966-1967

rikt

blom¬

97

1

2

3

4

— monadelpha Sieb. &
Ziicc.

T

Burgot

13

5

o
Hikt blommande; aldrig
nämnvärda frostska¬
dor.

Araliaceae

Kalopanax septemlobus
(Thunb.) Koidz.

J

Bremen

r»r»

o

Kraftigt vidkronigt
träd; grunt flikade blad.
Inga frostskador.

A

.Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

53

.>

Litet bestand; fägreniga
ännu rel. smalkroniga
ex. med djupt flikade
blad. Inga skador.

A+T

.Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

53

3 5

Bestand i arboretet in¬
takt efter vintern 1965(>(). Toppskot ten störas
emellertid varje vinter.

Cornaceae

Corn ns con Iroversa
I lemsi.

Blomning och fmkIsä li¬
ning riklig 1967. Kx. i
trädgärden i öppet läge

barkskador.
- v. alpina Maxim.

A +d

Japan, Aomori (15),
Mt I lakkoda 1 000 m
(Murai)

55

3

Bestand i arboretet in¬
till föregående, under
samma edafiska förhål¬
landen, svårt frostska¬
da t (»SO % utfall), skol t-,
gren- och barkskador.
Kx. i Japan-dalen helt
dödade 1965 66. Kvar¬
varande ex. blommade

rel. rikligt 1967.

— brachypoda
Mcy.
—

C.

kousa Buerg &

A.

J

Japan, Aomori (15),
Shimokita, Wakinosawa 100 m (Murai)

55

o

Av urspr. 20 ex. återstå
endast (dt par, vilka ej
frost skadats. Känslig
proveniens.

Bergianska Trädg.

35

1

Intakt och under senare
är vackert blommande
buskträd. Svåra bark¬
skador vintern 1965 66.
Död 1967.

Japan,

52

2,5

I lance

J

Yamanashi

Barkskador

vintern

(28), Yamanaka (Ino-

1965-66, men ex. kan

kuma)

möjligen återhämta sig.

Clethraceac
Clethra barbinervis
Sieb. & Zucc.

T

Kevv

31

3

Årligen rikt blomman¬
de ex., som aldrig upp¬

visat nämnvärda vin¬
terskador.

98

1

2

3

4

5

6

J

Skottsberg, sannolikt
Japan

26

4

Årligen vackert blommande träd. Frostska¬
dades och dödades
1965-66 genom svåra
barkskador — möjligen
beroende på tidigare
nppstamning.

J

gm K.-K. Flinck

63

Unga plantor.

T

I)resden

21

Buskartade ex.

A

Japan, Kamikawa (3),
Yamabe (Takahashi)

54

3-4

Bestånd på sydostslutlning med goda markför¬
hållanden. Stambild¬
ning dålig med allmän
tendens till flertoppighet. Inga frostskador.
Kan knappast anses
vara bättre än vanlig
ask som parkträd.

A

Japan, Aomori (15),
M I I lakkoda (Jimbo)

59

2

Inga frostskador; best.
för ungt för bedömning.

A

Japan, Iwate
Kuji (Murai)

59

2

Som föregående.

J

Kornik arboretum

59

2

Oskadade.

Slyracaceac
SI if rur japonica Sieb.
& Zucc.

I *1erosli/rux h is p i da
Sieb. Se Zucc.
( Meaceae

I -rar i mis niandshurica
Rupr. v. japonica

Maxim.

Sfjriniju relic alula (Bl.)
I lara ( S. amurensis
v. japonica)

(17),

Anteckningar rörande de ur parksynpunkt särskilt anmärkningsvärda
japanska lignoserna i botaniska trädgården och arboretet
Taxus ciispidala Sieb. & Zucc.
I svenska parker och trädgårdar förekommer vanligen lägre, buskformade
typer (var. nana Relid. m. fl.) av den japanska idegranen. Dessa ha i regel
visat en god härdighet och användbarhet för vissa dekorativa uppgifter. Den
trädformade normalformen av Taxus cuspidata har endast i ringa omfattning
kommit till användning, vilket är skada, då den i större utsträckning än vår
vanliga idegran kännetecknas av cnstammighet och ett tilltalande trädformat
växtsätt. Pä grund av sin stora härdighet är den dessutom väl ägnad att ersätta
Taxus bar cala i vissa delar av vårt land där denna mer eller mindre frost¬
skadas. Ett exempel härpå erbjuder Arboretum Drafle (R. Kempe 1960) i
Ångermanland, som ligger på lat. N. 62°41'.
Från Japan hemfördes 1952 frö från ett 12 m högt solitärträd av Taxus
cuspidata växande i närheten av den forsti iga skogsstationen Yamabe i pre-
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lekturen Kamikawa i centrala Hokkaido. Fröplantorna, som efterhand blivit
utsatta som enstaka exemplar eller som bestand i Trädgarden, Japandalen
och Arboretet äro nu mellan 1,5 och 2,5 m höga. De karakteriseras samtliga av
en sä påfallande enhetlighet i växtsättet (enstammighet, pyramidformad krona)
att man skulle kunna ta dem för en sticklingsförökad klon. Barrfärgen iii* i
halvskuggigt läge glänsande mörkgrön och enstaka exemplar ha redan blommat
och satt rikligt med frukt. Pä grund av ovannämnda goda egenskaper ha intres¬
serade plantskolor erbjudits atl hämta sticklingar för uppförökning och sprid¬
ning av denna typ, som i katalogerna skulle benämnas ”Yamabe”.

Abies homole pis

Siel).

cY Zu cc.

Nikkogranen förekommer vildväxande i mellersta och södra Japan. Dess
huvudutbredningsområde ligger inom prefekturerna Nagano, Yamanashi och
Tochigi, där den påträffas i bergen mellan 800 och 2 200 m ö. h. Liksom Abies
veitvhii karakteriseras den av en förvånande god härdighet i södra och mel¬
lersta Sverige (ävensom Arboretum Dralle vid Härnösand) vilket den kunde
manifestera även under 40-talets härda vintrar. I Botaniska trädgården finnas
flera nära 50-åriga träd, vilka mäter omkr. 15 m i höjd och mellan 40 och 50
cm i diameter. Inget av arboretets bestand av ungplantor visade efter 1005 00
ars vinter några som helst frostskador. Framtiden far utvisa om dessa origi¬
nalkollekter frän olika växtlokaler visa variation i något avseende. Samman¬
fattningsvis kan sägas att A. homolepis speciellt som solitärträd synes ha utom¬
ordentligt dekorativt värde och att arten dessutom är jämförelsevis snabbvuxen
och fri frän sjukdomar i göteborgsregionen.

Abies veitvhii Lindl.
Den japanska ädelgranen har sedan ganska länge varit uppskattad som prydnadsträd pä grund av sitt regelbundna växtsätt och skottens undertill lysande,
vita barr. Dess utbredningsområde sammanfaller delvis med nikkogranens i
mellersta Japan. Dessutom är arten pä ön Shikoku företrädd av en intressant
geografisk form Abies sikokiana Nakai, som i sin morfologi visar vissa överens¬
stämmelser med den koreanska ädelgranen, Abies koreana Wils.
I södra Sverige spelar A. veitvhii här och var en ganska betydelsefull roll
som leverantör av kransgrönt. Botaniska trädgårdens från japanskt original¬
frö uppdragna bestånd i arboretet äro ännu för unga för att tillåta någon be¬
dömning med avseende på morfologisk eller fysiologisk variation. Några vin¬
terskador ha emellertid ej konstaterats 19(15-66.

Abies mariesii Mast.
Aomorigranen, som mig veterligt tidigare endast odlats i Arboretum Drafle,
där den nått över 10 m höjd och beundras för sitt vackra växtsiill och i Fkolsunds arboretum vid Falköping, där yngre exemplar finnas, hörde till de barr¬
träd, som hemfördes till Botaniska trädgården från Japan 1952. Arten, som i
Japan betraktas som ett andra rangens skogsträd, är som parkträd utomordent¬
ligt värdefull på grund av sitt relativt smala växtsätt och kronans regelbundna
grenvåningar. Artens naturliga utbredningsområden omfatta de mellersta och
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norra delarna av huvudön Honshu. Sin nordligaste växtlokal har den på Mt.
Ilakkoda i prefekturen Aomori, där den förekommer mellan 700 och 1 000 m.
Härifrån infördes frän 850 m 1953 frö till Göteborgs botaniska trädgård. De
härur uppdragna plantorna utsattes i ett bestånd om 50 st. i arboretet år 1961.
Ln 1955 frän Mt. Hachimantai i prefekturen Iwate i norra Honshu (1 300 m)
införskaffad frösändning gav upphov till plantor, som också utplanterades i
arboretet lill ung. samma antal 1961. Bägge utplanteringarna gjordes på en
tämligen sandig och torr ås under tämligen tät skärm av tall och gran. Innan
dessa bägge bestånd fått tillfälle att helt etablera sig slog den mycket torra
och relativt kalla vintern 1962 1963 stora luckor i dessa bestånd. Orsaken var
en djup och langvarig tjälning av marken som försvårade eller omöjliggjorde
vattenupptagning. Under sommaren 1963 återstod endast 3 plantor av Hakkodaproveniensen och 7 plantor av proveniensen från Mt. Hachimantai. Däremot
astadkom den kalla men snörika vintern 1965-66 inga ytterligare skador hos
de överlevande plantorna.
I Japandalen voro planteringsförsök 1959 med plantor av Hakkodaprovcn iens negativa pä grund av bortfrysning 1962-63. Däremot ha senare på samma
plats (en nordsluttning) insatta plantor från Mt. Hachimantai klarat sig bra
även under vintern 1965-66. Den största plantan är nu över 2 m. Det är givet¬
vis ej möjligt all göra några jämförelser av generellt slag mellan dessa bägge
provenienser även om man gärna skulle vilja ge plantorna av Haehimantai-typ
företrädet. Fjorton års försök med vedartade plantor från olika delar av Japan
ha emellertid visat en ganska förvånande omständighet: Materialet från Mt.
Ilakkoda har trots denna växtlokals relativt nordliga breddgrad ganska all¬
mänt visai en bristande härdighet i Göteborg, speciellt under snöfattiga
vintrar. Detta ma ha sin orsak i nord-Honshus av monsunklimatet betingade,
relativt milda vintrar och stora snörikedom, som aldrig tillåter någon djupare
tjälbildning och som uppenbarligen hos vissa arter skapat barfrostkänsliga
raser.
Av ovanstående framgar att en fortsatt provenienstestning av Abies mariesii
torde vara nödvändig. Det är min uppfattning att ett frömaterial insamlat i
mellersta Japans alpomrade, som karakteriseras av ett inlandbetonat klimat
med relativt lag nederbörd och kalla vintrar, skulle visa sig lämpligt. Lämpliga
insamlingslokaler torde medelhöga lägen i bergen Yatsugadake (2 899 m) och
Ontake-san (3 063 m) i prefekturen Nagano och Fuji (3 776 m) i prefekturen
Yamanashi vara, där arten har sina rikaste förekomster mellan 1 800 och
2 500 m.

Sciftdoj)ilijs verlicillnla (Thimb.) Sieb. & Zucc.
Parasolltallen har, med undantag av en framskjuten, nordlig förekomstlokal
i prefekturen Fukushima (21), sitt utbredningsområde förlagt till mellersta och
södra Japan. I prefekturen Nagano, där den är rikligt företrädd, uppträder
den i bergen på 200 till 1 650 m höjd. Sin sydligaste växtlokal har arten i pre¬
fekturen Miyasaki (58) på Kyushu.
Trots att parasolltallens naturliga utbredningsområde är förlagt sa sydligt,
har denna art i svensk odling visat en förvånande stor härdighet. I Göteborgs
botaniska trädgård finnas ett flertal vackra exemplar av detta dekorativa barr-
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träd på 8-10 in från det första planteringsåret (1916), vilka aldrig eller endast
i ringa utsträckning lidit några frostskador. Ett flertal trädgårdar runt bota¬
niska trädgården ha stora, kottebärande exemplar och på en ganska kall nord¬
sluttning mot Göta Älv nära Kungälv (Ellesbo) slä ett flertal träd, av vilka det
största mäter 12-14 m i böjd och sålunda kan räknas som landets största para¬
solltall. Av det ovan sagda framgår emellertid också att Sciatlopitys vertic illata
är ett jämförelsevis längsamvuxet träd. Då det emellertid redan som ungplanta
är mycket dekorativt, kan dess långsamvuxenhet knappast räknas som en nack¬
del, snarare tvärtom i trädgårdar med ringa utrymme.
Botaniska trädgårdens äldre parasolltallar stamma samtliga frän firman
Hesse, närmare ursprungsuppgifter ha ej stått att få, möjligen ha de ursprung¬
ligen införts från mellersta Japan. Arten är tyvärr ej representerad av något
originalmaterial från Japan. Provenienstestning, pä ganska lang sikt, med hän¬
syn till långsamvuxenheten, vore intressant att genomföra för studium av ev.
variation, ej minst i härdighetsavseende.

Crypto nwria jnponicn (L. fil.)

I).

Don

Provenienstestningarna av Cryptomeria höra utan tvivel lill de mest intres¬
santa försöken i Göteborgs botaniska trädgård, dä arten hör till de allra deko¬
rativaste barrträden och i hög grad förtjänar att tagas upp i odling i de mildare
delarna av Sverige. 1 Arboretet står, i en ganska fuktig, nordvänd dalsänka
under skärm av björk och asp, 6 olika provenienser, vilka erhöllos 1 9.VI 56
som frö frän Japan. De planterades 1959 pä denna plats och iiro nu (1967)
mellan 2 och 3,5 m höga.
Cryptomeria japonica torde vara det skogligt viktigaste barrträdet i Japan.
Det odlas i en ofattbar utsträckning över stora delar av de japanska öarna,
längst i norr i södra delen av Hokkaido. På rika och tillräckligt fuktiga jordar
uppnår det kraftiga dimensioner och över 50 m höga träd iiro ej någon säll¬
synthet. Då det använts i skogsodling sedan urminnes tider är det omöjligt atl
med säkerhet påvisa ursprungliga, naturliga bestånd någonstiides i Japan om
man undantager ön Shikoku och den sydligaste ön Yaku, där urskogsbeständ
av över 1 000-åriga träd lära finnas, samt, egendomligt nog, i prefekturen Ao¬
mori i nordligaste delen av Honshu.
Man kan givetvis ställa sig frågan om några proveniensförsök verkligen löna
sig med ett träd, om vilket man vet att det i största utsträckning är av odlingsursprung och att det i form av frö och sticklingar skickats än hil än dit i Ja¬
pan. Odiskutabelt är emellertid att arten både morfologiskt och fysiologiskt
uppvisar en anmärkningsvärd variation, varför klonurval måste anses vara
en mycket motiverad åtgärd för erhållande av härdighets- och habitusmässigt

lämpliga typer.
De 6 bestånden iiro givetvis ännu ej stora nog för en mera uttömmande be¬
dömning. Sägas kan dock att utfallet varit ganska ringa på grund av frost¬
skador. De flesta bruna exemplaren kunde konstateras efter vintern 1962 63
på grund av djup och långvarig tjiilning och torka. Vintern 1965-66 åstadkom
knappast några anmärkningsvärda skador.
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Fig. 9. Katsura, Cercidiphyllum japonicum, Botaniska trädgården, Göteborg,
Foto Tor (i. Nitzeliiis.

Cercidiphyllum japoniciim Sieb. & Ziicc.
Katsuraträdet är en av de värdefullaste introduktionerna från Japan. Dess
gracila, fingreniga växtsätt och de nästan cirkelrunda bladen, som vanligen
också sitta på stammen, göra arten till ett prydnadsträd av första rang. Där¬
till kommer vårens bladsprickning, som med sitt fina filigranverk drager upp¬
märksamheten till sig och på hösten flammande bladfärger i karmin, violett
och gult. Arten är utbredd över samtliga av de japanska huvudöarna men når
endast på Hokkaido, där den förekommer från havsnivå till 600 m, över 30 m
höjd och är ett mäktigt, vanligen flerstammigt träd.
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Botaniska trädgårdens äldsta exemplar av katsura star i centrum av träd¬
gården på ganska kompakt lerbotten men har detta till trots alltid klarat sig.
Det är ca 8 m högt, flerstammigt och 35 år gammalt.
I Japandalen star ett ca 10 m högt katsuraträd, som undertecknad 1952 in¬
samlade som liten fröplanta i brant terräng vid Towada-sjön, i prefektliren
Aomori. Exemplaret har från första början årligen beskurits för att erhålla
en enkel stam, en lätt operation, som bara bestar i att det ena av de motsatta
toppskotten inkortas något, varefter redan efter någon vecka tillväxthastig¬
heten hos det andra skottet högst märkbart accelereras. Exemplaret ifråga
brukar endast ha en svag gul höstfärgning eller lata bladen falla gröna efter
frosten. Detta kan möjligen bero pä dess placering i ett ganska skuggigt norr¬
läge men kan också vara ärftligt betingad.
Intressant är ett ganska tätt bestånd av Cereidiphijllum japonieum, uppdra¬
get ur frö 1953 från Yamabe, i centrala Hokkaido, pä omkring 70-talet nära
10 m höga träd, som planterades 1950 nära den lilla tjärnen Finnsmossen i
Arboretet. Detta bestånd har gallrats försiktigt ett par gänger men tillätes
t. v. en viss slutenhet, dels för att framkalla enstammighet hos exemplaren, dels
för att tvinga dem i höjden. Markförhållandena är goda med rikligt, rörligt
grundvatten. Ett par gänger har löv tillförts. Bestandet har aldrig skadats vare
sig av frost eller parasiter. Anmärkningsvärt nog var det oanfäktat av de svåra
angreppen av mätarlarver 1965 medan ett närstående bestand av Cercidiphijl¬
lum magnifieum helt kalats. Höstfärgn ingen är i regel mycket vacker hos hela
beståndet, som förefaller synnerligen lämpat för framtida frötäkt.

Cercidiphyllum magnifieum Nakai
Denna art, som uppgives endast förekomma i norra och centrala Honshu men
i högre lägen än föregående art, är ej, som namnet later förmoda, ett stort träd.
Dess normala höjd i hemlandet överstiger sällan 15 m. Morfologiskt är arten
väl skild från C. japonieum genom de större, helt cirkelrunda och grovtandade
bladen samt den påfallande starka bildningen av sporreliknande kortskott.
Fröna äro större än den hos C. japonieum och stammen förblir mycket länge
slät. Huruvida några vedanatomiska skillnader föreligger mellan de bägge
arterna har mig veterligen aldrig undersökts.
De i Botaniska trädgården växande träden av Cereidiphijllum magnifieum,
som härstammar från Tokyo 1928, äro mellan 6 och 9 m höga. Årligen skördas
frän honträden stora mängder frö för det internationella fröbytet. Beståndet
i Arboretet, som berördes ovan, är uppdraget ur frö frän något av dessa träd.
Exemplaren förefalla vara artrena och någon hybrid iscring med C. japonieum
kan ej konstateras.
Ur prydnadssynpunkt förefaller C. magnifieum vara underlägsen C. japo¬
nieum, åtminstone i odling. Endast enstaka är visar något av träden i Bota¬
niska trädgården en rent gul höstfärgning, vanligen falla de gröna efter frost.
Cereidiphijllum magnifieum skadas oftare än C. japonieum av vårfrosten men
har genomsnittligt en god härdighet i Göteborg.
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Big. 10. Bergkörsbiir, Primus sargentii, Botaniska trädgården, Göteborg. Foto
Tor G. Nitzelius.
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Fig. 11. 50-årigt träd av japansk vingnöt, Pterocarya rhoifolia, Botaniska träd¬
gården, Göteborg. Foto Tor G. Nitzelius.
50 years old tree of Pterocarya rhoifolia, Botanic garden, Gothenburg.
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Fig. 12. Japanskt korkträd, Phellodendron amurense var. japonicum, plante¬
rat 1918. Botaniska trädgården, Göteborg. Foto Tor G. Nitzelius.
Phello¬
dendron amurense var. japonicum, planted 1918. Botanic garden, Gothenburg.
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Magnolia obona ta Thumb.
Några träd planterade före 1959 av denna art finnas ej i Göteborgs botaniska
trädgård eller dess arboretum. Tidigare fanns ett ca 7 m högt träd i centrum
av trädgården, men detta frös under någon av 40-talets vintrar. Dä exemplaret
i fråga stod i öppet läge pä den styva lera, som är karakteristisk för denna del
av trädgården, är det ej svårt att förstå att det förolyckades.
Magnolia obovata, som i Japan förekommer på samtliga av luivudöarna men
som också växer sä langt norrut som pä den sydligaste ön i Kurderna, är säl¬
lan eller aldrig ett bestandsvis förekommande träd och uppträder ofta i bland¬
skogar med goda och tillräckligt fuktiga markförhållanden. Den ger med sin
massiva kronbyggnad, sina stora blad och under sommaren kommande, stora,
gulvita blommor samt sina senare mognande kottelika och röda frukter etl
mycket exotiskt, nästan tropiskt intryck.
I Sydsverige finnas stora träd av denna Magnolia-art, som utmärkt klarade
40-talets vintrar. Dessa ha utan undantag erhållits från plantskolor.
Såväl i Japandalen i Göteborgs botaniska trädgård som i dess arboretum fin¬
nas 5-6 höga exemplar av juni-magnolian. Två ganska stora exemplar i Japan¬
dalen, vilka ännu ej blommat, stamma från Yamabe i centrala Hokkaido. Del
ena fäller sina blad etl par veckor tidigare än det andra. Oliktid igliet i bladfällningen kan man också iakttaga hos den grupp av träd, härstammande frän
prefekturen Iwate, som äro planterade i Arboretet i nära anslutning lill Japan¬
dalen. Denna olikhet i bladfällningen är konstant bos respektive träd från
ar till är. Sannolikt är junimagnolian variabel i härdighetsavseende men mate¬
rialet i Göteborg är ännu ej tillräckligt stort för att tilläta några jämförelser.
Samtliga exemplar, som varje senhöst får ett lager löv kring basen som skydd
mot barfrost, klarade fullkomligt oanfäktade vintern 1965 66.

Magnolia kobus DC. var. borealis Sarg.
Denna nordjapanska, före bladspriekningen blommande magnolia räknas
med fullt fog som den härdigaste av de japanska arterna. 1*41 10 12 m högt och
30 år gammalt träd, i Botaniska trädgårdens s. k. Bambulund, som har uppdragits av europeiskt frö, har aldrig skadats ens i blomknopparna av kylan och
blommar med varje ar allt rikare. Denna magnolia är ej ovanlig i parker och
trädgårdar i Göteborg och omnejd och i regel rikligt blommande.
Originalplantor frän Japan finnas i Japandalen. Den äldsta (1952) är cirka
4 m hög och stammar frän Centralhokkaido. Den har ännu ej blommat.

Magnolia kobus x salicifolia
Av äkta Magnolia salicifolia (Sieb. & Zucc.) Maxim., som förekommer i
på Kyushu finnas ännu bara srnåplantor i Japandalen.
Mera material skall införskaffas av denna art, som är mycket variabel och
botaniskt outredd. I Bambulunden står emellertid ett snart 15 m högt och 19 år
gammalt träd av ovan rubricerade hybrid, som varje är blommar mycket rik¬
ligt och som räknas till Botaniska trädgårdens förnämsta prydnader. Denna
hybrid mellan de bägge närstående arterna M. kobns och M. salicifolia liksom
hybriden mellan M. kobns och M. stellata, kallad ”M. loebneri” , finnas numera
att tillgå i vissa plantskolor. De karakteriseras av en mycket god härdighet.
(norra) Honshu och
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Fiji. 13. M (Uf noli a siebold ii, Botaniska träd¬
gården, Göteborg. Foto
Tor (i. Nitzelius.

Prunus surffcntii Rehd.
Ett lö-tal japanska Prunus-arter och ett 20-tal trädgårdsformer finnas sedan
längre eller kortare tid tillbaka i odling i Göteborgs botaniska trädgård och
dess arboretum. Av odiskutabelt största värde både på grund av sin härdighet,
sitt i ungdomen skärmformade som äldre nästan ekliknande växtsätt, sin de¬
korativa blomning och vanligen briljanta höstfärger är bergkörsbäret, Prunus
san/entii. Ehuru denna art förekommer så långt söderut som i prefekturen
Yamanashi (28) i mellersta Honshu, har den dock sin tyngdpunkt förlagd till
norra Japan. På Hokkaido finnes den i så gott som samtliga underprefekturer
och har dessutom också beskrivits frän såväl Sachalin som från Korea och
Amurområdet på det asiatiska fastlandet. I mellersta Honshu påträffas den
sällan vildväxande lägre än 700 m ö. h. medan den på Hokkaido ej går högre
än 500 m.
Bergkörsbäret har varit i odling i Botaniska trädgården sedan 1932, då ar¬
ten introducerades som frö från Sapporo, sannolikt genom professor Skottsberg. På intet av exemplaren från denna tid ha några mera anmärkningsvärda
frostskador kunnat konstateras. Beståndet i Arboretet som är uppdraget ur
frö från Yamabe i Centralhokkaido, bestod ursprungligen av 150 exemplar
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Fig. 14. Betula maximowiczii, ett 1916 planterat och nu 7 m högt träd i Bota¬
Betula maximowiczii,
niska trädgården, Göteborg. Foto Tor (i. Nitzelius.
planted 1916, now 7 m high tree in the Botanic garden, Gothenburg. Gfr next
fig.
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Fig. lf>. Omkring 15iirigt, 12 ni högt och
rakvuxct hostand av
Heluld maximowiczii i
Botaniska trädgårdens
arboretum, Göteborg,
härstammande frän ut¬
valt moderträd i Kamiotoineppu, moll.
Hokkaido. Foto Tor G.
About 15
Nitzelius.
years old, 12 m high
and straight-growing
stand of Betula maxi¬
mowiczii in tile arbo¬
retum of the Botanic
garden, Gothenburg,
originating from a
seleeted mother-tree in
Kamiotoineppu, Central
Hok kaido.
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men har efterhand gallrats med nära 50%. Da Primus sargentii saknar skogligt
intresse men är desto värdefullare ur hortikuturell synpunkt sker gallringen
numera med sikte härpå. Breda individ med öppen krona föredragas framför
smala, tunngreniga sädana med sparsam blomning. I den mån som alltför sen
blomning (samtidigt med långt avancerad lövsprickning) kunnat observeras
såsom varande en konstant egenskap hos vissa individ, ha dessa också bort¬

gallrats.
I regel importeras Primus sargentii och dä undantagslöst som ympade träd.
Botiikta exemplar iiro emellertid både växtligare och härdigare. Då uppvuxna,
fruktbärande träd av bergkörsbäret finnas på många håll i landet är det be¬
klagligt all denna möjlighet till uppdragning av ett bättre plantmaterial ej
utnyttjas.

Av ovanstående framgår att Göteborgs botaniska trädgård förfogar över ett
rikt originalmaterial av japanska trädarter och provenienser av dessa. Åtskil¬
liga iiro av stort värde för trädgårdar och parker. Att de utgöra ett idealiskt
utgångsmaterial för en framtida plantskolemässig förökning är självfallet.

111

Summary
Japanese trees in the Botanic Garden and Arboreta in of Got henbnnj
In the Botanic Garden of Gothenburg and its 1952 established Arboretum
all comprising 300 acres) about 75 species of Japanese trees are in culti¬
vation. Several 50 years old trees, mostly of garden origin, have attained an
almost natural size in the central parts of the garden showing a good adapta¬
tion to the Western Swedish climatic and edaphic conditions. A special Asiatic
section of the Arboretum and the “Japanese valley” close to the garden, con¬
tain an original collection of Japanese ligneous species and their provenances,
this being the result of two collecting journeys to Japan in 1952 and 1959,
furthermore completed by generous gifts from Japanese institutes and col¬
leagues.
According to its geographic situation the climate in Gothenburg is compara¬
tively mild. The mean temperature of the year is + 7,0°C, the lowest recorded
being -26°C. The humidity of the air compensates the average precipitation
of (»70 mm p. a., consequently the cultivation of Japanese ligneous species can
he considered as quite successful. The best results were achieved by prove¬
nances from Central Hokkaido and the Fuji-Hakone region of Central Honshu.
The most notable species from Hokkaido, which have shown a high rate of
hardiness are Cercidiphijllum japonicum Sieb. & Zuec. and Primus sari/enlii
Rehd. Among the conifers Abies veitehii Hindi, and A. homolepis Sieh. & Zuec.,
represented by several provenances from Central Honshu, seem to be perfectly
well adapted to the climate of Gothenburg and its surroundings. Species or
provenances from Ml. Hakkoda in N. Honshu have proved less satisfactory as
to their hardiness, accounting to the milder climate in their homedistrict com¬
bined with the regular protection of deep snow. In consequence of that 90%
of the Hakkoda-provenance of Abies mariesii Mast, died during the winter
1902 03, which was snowless and dry although comparatively mild. Other
provenances of this species coming from the Fuji-Hakone-region in Central
Japan will be tested and are expected to be more resistant. All Japanese species
and their provenances grown in the Botanic Garden and Arboretum of Gothen¬
burg are listed on pp. 83 99 with short accounts on their origin, year of intro¬
duction, and special notes concerning hardiness etc.
(in
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BENGT M. P. LARSSON

Från munkäng till fala
Föreningens för Dendrologi och Parkvård sommarexkursion 1961

Efter I960 års stora Danmarks-resa, fylld lill brädden av ur alla syn¬
punkter innehållsrika parkanläggningar, kände säkert många en viss
övermättnad, något liknande den man erfar efter all ha ätil sig igenom
ett dignande smörgåsbord. Inte minst de exklusivt dendrologiska intres¬
sena blev här väl tillgodosedda. Det var därför nödvändigt all slicka emel¬
lan med en mindre, men därför inte sämre komponerad anrättning som¬
maren 1961. Valet föll på Västergötland, närmare bestämt på detta mång¬
skiftande landskaps skaraborgsdel.
Under Danmarks-resan fick vi se många exempel pä Inir parker åldras,
hur underhåll och föryngring skötes och hur vårdproblemen i största
allmänhet löses.
Aktuella parkvårdsproblem i Skaraborg skulle därför
bli resans ena målsättning. Den andra var att något belysa de natur- och
kulturvårdande instansernas arbetsuppgifter, således aktuell landskaps¬
vård i stor och liten skala. De rent dendrologiska synpunkterna skulle
få träda något i bakgrunden denna gång.
Författaren till denna berättelse fick det hedersamma uppdraget alt
ett arbete, som man som ”inföding” gärna tackade ja
planera resan
till. Alt sannfärdigt beskriva resan är dock en helt annan sak och betyd¬
ligt svårare. Min skildring kommer därför att bli en aning rapsodisk;
minnesbilder från många tidigare besök på resans olika punkter blandas
med direkta intryck från vår pingstresa 1961. Det är dessutom mycket
otacksamt, för att inte säga olämpligt, att försöka göra om det som pro¬
fessor Nils Sylvén en gång gjort så mästerligt i sin berättelse efter för¬
eningens första västgötaresa år 1927 (Sylvén, 1928). .lag kommer där¬
för i stället att då och då direkt hänvisa till min store föregångares be¬
sk rivning.

Skara
Fredagskvällen den 19 maj, dagen före pingstaftonen, anlände fler¬
talet exkurrenter till Skara, där Stadshotellet och tre andra hotell ul-
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h'ig. 1. Skara. Planteringen vid järnvägsstationen med domkyrkan i bakgrunden.
Skara. The plantation near the railway station witli the cathedral in the
background.

gjorde vara login under exkursionen. Åtskilliga ”utbölingar” passade
redan förslå kvällen på att bekanta sig med den gamla lärdomsstaden,
där allt av intresse ligger väl samlat och kan nås under en lagom lång

kvällspromenad.
En sådan promenad startar lämpligen på Stora torget, i skuggan av dom¬
kyrkans mäktiga tornspiror, där Nils Sjögrens krönikebrunn från år
193!) ger anledning lill en snabbrepetition i stadens och bygdens historia.
Kyrka och skola har alltid haft nära samband. Här i Skara är detta sär¬
skilt pålagligl. Domen och läroverket är grannar och åtskiljs av S. Kyr¬
kogatan, vars trottoarer är förbjuden mark för läroverkets yngre elever
enligt gammal sed (Nilsson, 1948). Detsamma gäller även Krabbelund,
en läl kastan jeplantering ( Aesculus hippocastanum) med Ire trädrader
(7 + 8 + 7 träd, varav (i är nyplanterade för att fylla luckor) ordnade
vinkelrätt moi domens absid. Lunden planterades omkr. 1830 av lektor
.1. Källgren och dess namn har präglats av skolpojkarna och hänsyftar
på läroverkets lärare, i varje fall förr kallade ”krabbor”, som promenerade
bär under rasterna. Där nu under torgdagar en brokig kommers äger
115

rum, var tidigare cn begravningsplats och Krabbchinds officiella namn
är Kyrkparken (Sandberg, 1948 a, s. 57).

Skara har inte bara ett berömt läroverk utan även ett seminarium med
en tidigare ovanligt innehållsrik och välskött seminarieträdgård (Alm¬
qvist, 1928, s. 36). Det som nu återstår, sedan den vackra biskopsgården
byggts på en del av trädgårdens område, ger dock en viss uppfattning om
den lidigare rikedomen. Tyvärr har åtskilliga skyltar försvunnit under
årens lopp.
Granne med seminariet är linnélärj ungen Petter Hernquists veterinärinrättning. Hcrnquist anses ha varit en av Linnés dugligaste lärjungar,
som vid sidan av sina veterinärmedicinska studier i Lyon och Paris hade
”det hedrande uppdraget att anlägga Ludvig XV7 :s trädgård vid Lilla
Trianon vid Versailles och ordna La Fosse’ botaniska trädgård vid École
Vétérinaire . . .”, vilken sedan gav upphov till Jardin des plantes (Nilsson,
1956, s. 6).
Tre ståtliga askar ( Fraxinus excelsior) vid Veterinärinrättningens eorps-de-logi, enligt Hugo Swensson ”del noblaste profan¬
huset i staden”, bär namn efter tre av veterinärmedicinens stormän,
fransmännen Bourgelat och Lafosse samt dansken Abildgaard.
Vi passerai1 genom Stadsträdgården, där Västergötlands museum med
Kräks herrgård ligger och vars trädbestånd innehåller ell och annat av
kuriosaintresse: avvikande kron- och bladtyper ( Fraxinus excelsior f.
diversifolia och f. pendula, Ultnus glabra f. pendula, m. fl.) saml Acer
cainpestre, en mångstammig Carpinns betulus sand grupper av lärkar och
popplar. Vi följer ån Drysan och passerar några stora svarlpopplar ( Po¬
pulas nigra) strax innan vi kommer fram till del som är kvar av Hern¬
quists stolta ”Hortus Botanicus Scarensis”. David Nilsson har malande
skildrat anläggningens växlande historia (Nilsson, 1956) och ur denna
kan följande data syntetiseras.
1740-talet. Språkforskaren Sven Hof väcker förslag om alt anlägga en ”Hor¬
tus Botanicus” vid läroverket i Skara, men utan framgång i kollegium och
domkapitel.
1775. Petter Hcrnquist, som två ar tidigare kommit till staden, erhaller kung¬
lig fullmakt och trädgården grundlägges pä det s. k. Organistgiirdet. II. företar
redan första sommaren vissa planteringsarbeten (en del därav kvar ännu i
början av 1900-talet).
/ /cS'.’í . För att belysa H:s bekymmer med arbetskraft till trädgården, kan
följ. citeras ur ett hrev till konsistorium: ”. . . att karlar, som för olovligt brännvinsbrännande bliva ådömda eller för andra brott pålagda att arbeta på viss
tid, de matte så gärna här uthärda sitt välförtjänta straff till nyttiga inrätt¬
ningars upphjälpande” (s. 17).
1790 1805 (ea). Trädgårdens första blomstring. Personal: en trädgårdsmäs¬
tare, en trädgårdsdräng samt extra hjälp. Anläggningen innehöll nu även ett
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orangeri, vars planläggning i stort påminner om motsvarande i Linnéträdgården i Uppsala. I rabatter söder om orangeriet såddes ”fine frön och atskillige
Engelske frösorter”. Andra rabatter upptog ”rosquarter a vilka funnos bade
sköna oeb sällsynta växter”. I övrigt odlades köksväxter (bl. a. potatis) och
medicinalväxter (bl. a. isop och pa t ien tia) , delvis för avsalu.
/ <S 1 0 1880. Efter H :s död 1 80 S snabbt förfall. Det mesta av verksamheten
avvecklades. Hedskap, krukor, drivbänksglas m. m. såldes pä auktion.
1830
övertar läroverket, som tidigare svarat för hälften av ansvaret, hela anlägg¬
ningen. Nya krafttag. Stora planteringsarbeten utföres redan 1831 32: 80 björ¬
kar, 54 andra ”vilda trän”, 50 lönnar, 45 kastanjer, 14 lindar, ”ett lass” hassel¬
buskar O. S. V.
1840 1842. Trädgarden väl iordningställd. ”Grävdes 510 famnar diken, därav
70 svårare, stora huvudgången fullbordades och likaså en stor bred tvärgång;
nva gångar upptog, och alla skyfflades och påkördes c:a 100 lass sand;...
Hland röjningsarbetena märkas borttagande av 212 kvadratfamnar Spiraeahäckar och nedhuggande av de hernquistska syrenhäckarna,...” (s. 39).
1888 1888. Trädgardens ursprungliga franska stil ändrades efter engelskt
mönster. ”De tre raka och breda tvärgangarna lades igen, men de kantande
alléträden fingo till största delen sta kvar. Nya diagonalt gående, delvis sling¬
rande vägar anlades, och massor av grus och sand påkördes...” (s. 54). •
Förslag om plantering av olika inhemska trädslag i renbestånd för att askadliggöra olika svenska naturtyper (björkhage, ekdunge, bokhult o. s. v.) kunde
endast delvis genomföras (s. 50). Den s. k. botaniska avdelningen restaureras
och dess omfattning framgår av en karta frän 1895.
191 7. David Nilssons första kontakt med trädgården, som nybliven lektor
vid läroverket; hans intryck ”blev något förvirrande. Harken var lummig och
de statliga alléträden skuggade skönt i julihettan. Det saftiga gräset pä vallarna
räckte till höfterna . . . Den botaniska avdelningen var väl tillbommad . . . Växtbestandet tycktes vara ganska rikt men utan etiketter och tämligen igenvuxet”
(s. 00). Äret därpå inventeras och karteras växtbeständet, som ökat avsevärt
sedan 1895.
Trots att kollegiet 1908 beslutat ”att Bot. trädg. icke skulle upplatas för
idkande av sport och idrott, ej heller för hällande av föreningsmöten”, från¬
gicks detta 1912. (I nder ar 1829 1900 bedrevs gymnastikövningar i trädgården
och omkr. 1900 var den upplåten som kammarskjutningsbana!) Fram till 1933
uthyrdes trädgarden nästan ärligen för fester av olika slag. ”Förhållandet
anmärkningsvärt och nedslående: en botanisk trädgård som nöjesfält!” (s. 09).
1940. Skara stad övertar ansvaret för anläggningen. Den botaniska avdel¬
ningen nedlägges och ”ingenting skiljer numera platsen frän de andra gräs¬
mattorna, utom inslaget av en del örter, som ännu häller sig kvar” (s. 79).

—

Berättelsen om hur Organistgärdet, en vattensjuk åkerlycka utanför
stadens hank och stör, förvandlas till botanisk trädgård med Linnéträdgarden i Uppsala som tänkbar förebild och hur generationer av Skarabotanister med växlande framgång kämpat för att hålla den vid liv un¬
der nästan 200 år är ett märkligt stycke svensk parkhistoria.
David
117

Nilssons ”testamente” med riktlinjer för anläggningens framlida skötsel
förtjänar att citeras i sin helhet, då det utgör ett fint exempel på vettig
parkvård: ”Vad beträffar parkens framtid är det min förhoppning, att
den allt framgent måtte få behålla sin karaktär av gammal ’herrgårds¬
park’, och att de utomordentligt örtrika gräsvallarna måtte slippa de
snaggande gräsklippningsmaskinerna för tidigt pä våren och slippa prun¬
kande blomsterrabatter av senaste modet, och först och sist alt de gamla
ärevördiga alléträden från Petter Hernquists tid fredas för skadegörelse.
De förtjäna obetingat skyddas enligt lag såsom kultur- och naturmin¬
nesmärke, ja varför inte hela anläggningen, så rik på minnen ända frän
frihetstiden och tredje Gustafs dagar” ( s. 7Í)).

Innan kvällspromenaden avslutas passar vi pä att ta en titt på den
vackra kandelabereken ( Q lierais rob ur ) i Olins park. Från ti m höjd
delar sig stammen i sex jämngrova grenar. Omkretsen är strax under
brösthöjd 461 cm och höjden kan uppskattas till ca 20 m. På initiativ
av arkitekt E. G. Karlgren har eken nu fridlysts enligt länsstyrelsens re¬
solution av den 19/11 1963 (Kilandcr, 1964, s. 35 ).

kinnekulle
Första dagens exkursion startade punktligt kl. 10 i finfint väder. Med
tre landsvägsbussar styrde vi ut ur Skara mot norr och Kinnekulle. Efter
att ha passerat över de flacka sandmarkerna nordväst om staden klätt¬
rade bussarna vid Skeby backar uppför den norra av de mellansvenska
ändmoränerna, från vars krön vi skymtade Kinnevikens vatten. Snart
nog klättrade vi vidare uppför det första trappsteget på Kinnekulle,
dvs. uppför sandstenskleven vid Järneklev i södra änden av berget.
En hastig rekapitulering av Kinnegulles geologi kanske behövs för att friska
upp skolkunskaperna.
Det första trappsteget är som sagt ”uthugget” i kam
brisk sandsten. Den lättvittrade alunskiffern där ovanför ger upphov till den
bördigaste åkerjorden på berget. Mellan sandstens- och kalkstenslagren utbre¬
der sig sålunda ett svagt sluttande plan, på vilket alla de stora herresätena
ligger från Blomberg i söder till Hällekis i norr. Medan sandstenskleven är
välutbildad i söder och väster men mera diffus i övrigt, löper den ofta iviirStenbranta kalkstenskleven (även kallad rödstenskleven) runt hela berget.
åsens drumlinsområde delar det stora södra kalkstensplanet i två delar: Väster¬
plana och Medelplana kyrkor ligger på den ena, österplana kyrka på den
andra. Kalkstenen går i dagen pä mänga ställen eller täcks av helt grund v i11 ringsjord eller morän. Den excentriskt placerade toppkonen, llögkullen, täcks
av cn liten dolerithätta. Doleritens kubiska klvft liar gett den benämningen
trapp i folkmun.
11.3
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Fig. 2. Kinneluille. Blomberg. Corps-de-logiet frän parksidan.
Blomberg. The main building seen from the park.

Mt. Kinneluille.

En resa uppför Kinneluille är inte bara en färd genom årmiljoner utan
även en färd genom vill skilda nutida naturtyper. Väl uppe på första
trappsteget möts vi av en trivial hälhnarkstallskog med skvattramrika
falligkärrmarker, ett för många oväntat första intryck av det berömda
blommande berget.
Ganska snart ändras emellertid bilden; landskapet öppnar sig och
vi möter de första rödfyrhögarna (bränd alunskiffer)
ett främmande
form- och färgelement i landskapsbilden. Den magra björkslyskogen,
som koloniserat rödfyren, påminner vid hastigt påseende om fjällbjörk¬
Mera som ett kuriosum kan i detta sammanhang nämnas att
skog.
en av bergets botaniska utforskare, prosten Clas Bjerkander, i slutet av
1700-lalct försökte förklara olikheterna i floristisk sammansättning hos
vegetationen på bergets olika nivåer, genom att utgå från de olika lagrens
höjd över Vänern (och sålunda ej från deras mineralogiska sammansätt¬
ning m. in.). Han ansåg sig kunna märka ”huru örterne, i anseende til
olika högder, växa liksom uti särskilda climater” (Bjerkander, 177(i, s.
78) och konstaterar lite längre fram, ”at på andra och tredje afsättningarnc förekomma örter, som växa i Skåne, Gottland och Öland, men
på själfva liögden eller spitsen, de som til en del höra till det kalla Norr
Bjerkanders iakttagelser är helt korrekta; hans tolkning av
land”.
1 ltl
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Fig. 3. Kinnckulle. Blomberg. Kring värden, greve Hugo Hamilton, grupperar
sig här friherrinnan Gyllenstierna, professor Sylvén, trädgårdsarkitekt Herme¬
lin, greve von Seth, lektor Karvik samt trädgårdsmästare Hedström.
Ml.
Kinnekulle. Blomberg. The host, Count Hamilton, surrounded by some of the
participants in the excursion.

dem är däremot felaktig i stort. Att växlande höjd över Vänerns yta kan
ge olika klimatiska betingelser (strålningsklimat, luftfuktighet m. m.)
lorde dock ingen numera vilja förneka.

Blomberg
Efter att ha passerat några stora, välskötta åkerfält och beteshagar
med glest stående ”sparbanksekar” var vi framme vid Blombergs ekono¬
mibyggnader. Där tog vi av från landsvägen och styrde upp i allén mot
corps-de-logiet, där greve Hugo Hamilton med maka tog emot oss. Efter
att ha introducerat oss i egendomens historia och ägolängd (jfr Upmark
i Roosvall 1921-22, s. 183 och Fischer, 1954, s. 195 samt ”Svenska gods
och gårdar” och liknande källor) tog greve Hamilton oss med pä en rund¬
vandring genom parken. Det mesta är sig tydligen likt från föreningens
tidigare besök (Sylvén, l.c., s. 100-102), även om ett och annat träd ta-
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Fig. 4. Kinnekulle. Blomberg. Vy från den övre framfarten.
Blomberg. View from the eastern entrance.

Mt Kinnekiille.

giis bort. Åtskilliga förenklingar bar dock måst vidtagas för att rationali¬
sera skötseln.
Kinneknlles sisla valnötsträd ( Juglims regia), som ännu sommaren
1968 var vid god vigör och uppvisade rik fruktsättning, ger anledning till
följande historiska kommentar. På ovannämnde Bjerkanders tid fanns
del minst 170 valnötsträd på Kinneknlles herresäten. Dessa ”var frodiga
och höga, uthärdande kölden 1700, 1771 och 1772 så väl, at allenast små
qvistar och grenar på dem skadades” (Bjerkander, l.c., s. 82). Linné hade
dock 80 år tidigare kunnat konstatera att den svåra vintern 1740 gått hårt
fram hland valnötsträden, vilka sex år senare såg ut ”som stora buskar”.
Linné drar härav slutsatsen ”at walnöteträ ej wäxa wille på Kinnekulle”
(Linné, 1747, s. 25). Valnötsträdet på Blomberg visar dock att Linnés
slutsats var alltför kategorisk. Möjligen kan Kalms något år tidigare
framförda, optimistiska åsikter om främmande träds odlingsbarhet på
Kinnekulle ha uppammat till motsägelse (Kalm, 1740, s. 87).
Rundvandringen i parken slutade vid östra grinden, men besöket pä
Blombergs domäner var därmed inte slid. I alltmer tilltagande blåst
vandrade vi söderut på rödstensklevens ovansida till Loftarebackens
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Fig. 5. Kinnekullc. Hjelmsäter. Det låga corps-de-logiet omges av mäktiga träd.
Mt. Kinnekiille. Hjelmsäter. The main building.

idylliska lusthus. Den småkulliga terrängen nedanför oss var en gles
hasselhage, en pustoral idyll som sannolikt såg likadan ut för 200 år
sedan. Sikten var väl inte den allra hästa, men i diset skymtade Kinne¬
viken och landet bortom, Kållandshalvön.
Efter välsmakande forfriskningar i matsalen lackade vi greveparet
för visad gästfrihet och överlät befälet till ”grannen” i norr, greve Ed¬
vard Hamilton på Hjelmsäter.

Västerplana

Hjelmsäter

Med herren till Hjelmsäter i täten styrde vår fordonskolonn norrut
mot Västerplana hy med dess av stora askar beskuggade 1 1 00-lalskyrka.
Utmed landsvägen, söder och norr om kyrkan, grupperar sig en mycket
ålderdomlig bebyggelse. ”Vi befinna oss här”, skriver Mårten Sjöbeck
( 1 0.'íil, s. 174), ”vid den nordligaste punkten på skandinaviska halvön,
där man upplever ett kulturlandskap av utpräglat sydländsk
skånsk
eller dansk
karaktär".
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Kinnckullc. Rabiick. Foto Ingvar Nordin, 28.7.1904.

Vår lard fortsatte norrut med ett nytt kyrktorn som riktpunkt. Vi
log emellertid av mot väster och Storängen innan vi nådde fram lill
Medelplana kyrka. Vi passerade ned för kleven med dess ålderstigna
körsbärsträd ( Primus avium), vilka gav anledning till kommentarer
kring begreppet ”bärsöndagar” m. m., och körde sakta genom den nu¬
mera uppodlade Västerplana Storäng, där vi med Linnéi ord försökte
väcka liv i ett 200-årigt panorama:
Storängen lag nedanför Rödstensklefwan, och strakte sig alt in til Venern,
wid pass I quart i bredden, och 2 quart i längden: Denna var inäst öfwerwuxen med mans höga Hasselbuskar, så at emellan syntes liksom små torg,
kamrar och labyrinter, ja, hade de allenast pä sidorna warit klipte af en Trägärdsmästare, bade Flora alt här wunnit i sin wilda fägring, som någonsin
konsten i den härligaste trägård. Ekarne uplyfte allena sina höga kronor
öfwer desse laga Hasslar, såsom Cupresser ibland Viburnum” (Linné, I.c.,
s. 31).

Sedan vi med v iss svårighet lolsat våra bussar genom en trång passage
vid ulgården Storängen, var vi snart framme vid Hjelmsäters stora
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fruktodlingar. Helt efter uppgjord tidtabell kunde greve Hamilton kl.
12.H0 lämna den sedvanliga introduktionen om egendomens historia
m. in. (jfr bl. a. Fischer, 1954, s. 207).
Medan vi läskade våra strupar med fruklmust, berättade greve Ed¬
vard Hamilton om fruktodlingarna. All just Kinnekulles västsida hyser
ett flertal herresäten beror säkert inte bara på estetiska värderingar
från grundläggarnas sida, utan främst på osedvanligt gynnsamma geo¬
logiska och klimatiska förhållanden. Den vittrade skiffern ger, som vi
tidigare framhållit, en god åkerjord. Bergets västsida och därmed även
solsida påverkas positivt av närheten till Vänern, vars vattenyta verkar
lemperaturutjämnande (förhindrar bl. a. nattfroster m. m.). Långa hös¬
tar ger god fruktmognad.
Då nuvarande innehavaren 1928 kom lill Hjelmsäter fanns här en
stor fruktträdgård av gängse herrgårdstyp. Denna omlades och utbygg¬
des med (i 000 träd på gammal åkermark. De fruktsorter som odlas är
framför allt ’Signe Tillisch’, ’Gravensteiner’, ’Filippa’ och ’.James Grieve’.
I mindre utsträckning ingår även päron, plommon och bigarråer i sorti¬
mentet. 1960 års äppelskörd gav 160 ton; då 1961 års blomning varit
dålig kan sämre skörd väntas detta år. De bekymmersamma avsättningsförhållandena och konkurrensen från importerad frukt berördes även.
Vårt alltför kortvariga besök medgav inga ingående studier i frukt¬
odlingar och park. Bland de vörnadsbj lidande parkträden imponerade
några popplar särskilt genom sin storlek. Exkursionens hedersgäst, pro¬
fessor Nils Sylvén, kunde på en ask demonstrera den mycket typiska
gallbildningen, som åstadkommes av gallkvalstret Accrût fraxinivora på
trädets fruktställningar.
Sedan exkursionens damer lyckats slila sig från fröken Ingeborgs
lockande vävateljé i en av de båda 1 700-talsflyglarna och värdfamiljen
hjärtligen avtackats fortsatte vi vidare norrut på alunskifferslätten.

Råbäck

—

Hällekis

—

Munkängarna

På Råbäcks slottstrappa välkomnades vi av friherre Stig Klingspor
och hans maka Christina. Vårt ansträngda tidsschema medgav endast
en snabb rundvandring genom parkterrängen, där vi alla kände oss väl
hemma efter att ha läst Sylvéns berättelse (l.c., s. 106-108) och Herme¬
lins ingående analys av trädgården och dess historia (Hermelin, 1928, s.
18-26 ). Ytterligare data om Råbäcks historia och ägolängd kan inhämtas
Vi
hos Upmark i Roosvall 1921-22, s. 57 samt i Fischer, 1954, s. 215.
(
kunde med lill f redställclse konstatera att månviolen Lunurin rediviva )
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Fig. 7. Kinnekulle. Hcllckis. Vy från rosengården mot slottet, som skymtar inne
i den mäktiga grönskan.
Foto Hunar Thollander.
Mt. Kinnekulle. Hellekis. View from the rose-garden towards the castle.

fortfaraiHle var vid god vigor på sin fristad i den sällsynt frodiga löv¬
skogen. Vi hann även att bekanta oss med apostlagrottan och de ynkliga
resterna av den ”1000-åriga” eken samt kunde konstatera att vissa nyan¬
läggningsarbeten företagits i övre delen av parken.
På Hellekis mottogs vi av grevinnan Brita Klingspor, som omgående
dirigerade ned exkurrenterna lill en gammal smedja, nyligen smak¬
fullt omgjord till rymlig gillestuga. När magen fått sitt, var vi mottagliga
för data om slottets (se Upmark i Boosvall, 1921-22, s. 71 och Fischer,
1 954, s. 229 ) och parkens historia (Hermelin, l.c., s. 1-18). Under en
rundvandring kunde vi bekanta oss med parkens många stora solitärer,
magnifika exemplar av såväl mera allmänna som delvis mera märkliga
lignoser, vilka gjort Hellekisparken särskilt känd (se mera därom i Sylvéns detaljerade rapport, l.c., s. 104-1 00).
Sedan värdinnor och värdar vederbörligen avtackats för generös gästfrihet tvingade klockan oss
alt fortsätta.
Besöket pä Kinnekulles västsida avslutades med en vandring genom
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Kinnckutlc. Hellekis. Gingko och poppelmagnolia.
Foto Hunar
Thollander, juli 1957.
Mt. Kinnckulle. Hellekis. Giiu/ko biloba and Mar/nolia
(S

!).

acuminata.

Munkängarna, från Hellekis till Råbäcks tiiristholell, där bussarna vän¬
tade. Området är delvis lövängsartat ined öppna gläntor ( slållerängar)
omväxlande med busk- och trädgrupper (s. k. runnor). Partierna när¬
mast rödstenskleven upptas dock av numera sluten lundvegetation, en
hasselrik ekblandskog med rikligt inslag av alm, ask, lind, lönn och
välutvecklat buskskikt. Marken läcks på stora ytor av Allium ur.siniim,
men även Mercurialis perennis och Galium odoralum utgör viktiga inslag
i fältskiktet. Et t flertal stora lundgräs sätter sin prägel på vegetationen,
som växlar starkt med årstiderna.
Redan namnet avslöjar att Munkängarna i stort är en kulturprodukt,
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Fig. 10. Kinnekulle. Östcrplana hed mot norr. Till vänster skymtar Högkullen.
Foto linnar Thailander, juni 1956.
Mt. Kinnekulle. Österplana hed is
eharacteri/.ed of its very special type of calcareous vegetation with many rare
herbs and cryptogams.

en förvuxen parkväxtlighet, som enligt Sjöbeck (l.c., s. 177) påminner
om ”den förvildade parkanläggningen nedanför Bornholms slott på
Öland eller den likaledes förvildade parken vid Örups medeltidsborg i
Skåne, där på samma sätt vanhävden är starkt framträdande och ska¬
par skön men falsk naturromantik. Uppröjning är det enda som garan¬
terar dessa vegetationsformers bibehållande åt framtiden”.
Så långt
den i dessa frågor sällsynt klarseende Sjöbeck. För ytterligare fakta om
Munkängarnas flora och vegetation hänvisas till Albertson (1951, s. 262,
Sterner i Bergquist (19511, s. .‘10 ) samt Sjögren (1964).

Österplana hed
Som sista punkt på dagens (kanske lite alltför späckade) program stod
ett besök på östsidans alvarmarker. Trots ogynnsamt väder tror jag mig
våga påstå all vandringen över kalkhällmarkens färggranna vegetations¬
mosaik för många blev en upplevelse. Åtskilliga kände igen sig från besök
pä Öland och Gotland, som har betydligt bättre utbildad alvarvegelation
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Fig. 11. Blombacka.
Corps-de-logiet frän
alléen.
Blombacka.
The main building.

på oändligt mycket större arealer. De små västgötska alvarfragmenten
har dock sitt stora intresse, då de utgör de västligaste utposterna av denna
i övrigt kontinentala Steppvegetation.
Österplana heds speciella blomma, A renaria gothica, lyste emot oss
i stor mängd. Den växlar annars starkt från år till år. Förutom här och
på Gotland ansågs arten tidigare ha sina enda förekomster i Jurabergen
och i West-Yorkshire i England (Albertson, 1940, s. 151 ). Nyligen har
den engelska typen omvärderats och överförts till den myckel närstående
fjällarten A. norvegica som en ssp. anglica (Halliday, 191)0, s. 207). Juratypen anses vidare som ett eget taxon. Kvar står sålunda A. gothica som
ett endemiskt element i vår svenska flora (Pettersson, 1905, s. 155).
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Dessa detaljer har ])resentcrats bara för att visa ett exempel pâ de många
väslgeografiska problem, som är förknippade med just ah armarkernas
flora och vegetation. Se mera därom i Albertsons monografi över områ¬
det med många utblickar mot angränsande områden (11)40).
lJå samma salt som Mnnkängarna i stort är en kulturprodukt gäller
detsamma för Österplana hed. Tidigare intensiv betning anses förklara
hedens öppenhet (Albertson, 1946, s. 145). Endast mindre delar, det
karslarlade partiel samt klevarna, torde ha varit ursprungligt öppna se¬
dan äldsla tid. För att bevara denna naturtyp åt eftervärlden krävs där¬
för stora insatser från naturvårdens sida. Lätt betning i kombination
med återkommande träd- och buskrö j ningar (i varje fall inom vissa de[) - (Î71552

Lustgården

19(i(i-1967
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Fig. 13. Blombacka.
Främre delen av den
tidigare rosengården.
Blombaeka. l’art of
t lie former rose gar¬

den.

lar av området) torde avhjälpa del mest akuta hotel för igenväxning.
Det bör tilläggas att området, som är fridlyst sedan 1957, på ett utmärkt
sätt sköts av Skaraborgs läns naturskyddsförening.

”Ingenstädes i Västergötland är kulturens ande så allestäders när¬
varande som på Kinnekulle”, skriver Sjöbeck (l.c., s. 174) och efter
dagens exkursion torde vi obetingat kunna instämma i detta. Både det
som människan direkt för sin nytta och njutning skapat i trädgårdar
och parker, och det som indirekt formats genom slåtter och betning
kräver sitt underhåll för att kvarleva. Etl underhåll, som kan vara vä¬
sentligt olika men som har det gemensamt att det kräver stora kostnadsoch arbetsinsatser.
Vi vände Kinnekulle ryggen, ordentligt genomblåsta, och lät bussarna
forsla oss hem till väntande (varmbad och) middagsbord. Då vi passe¬
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Fig. 14. Blombacka.
Nagra pelaraspar bildar effektfull avgriinsII i ii g p:i det långsmala
Blomulermninet.
backa, l’art of the
former rose garden.

liKS

rade över Skaraborgsåsen strax norr om Skara, var det kanske inte så
många som noterade att man, som Hugo Swensson uttryckt det (1952,
s. 157), har ”den lilla staden under sig, åskådlig som på en presenterbricka, med kyrkans tvillingtorn i mitten”.

Skara — Blombaeka
Pingstdagen innebar tidig start och kl. 08.30 rullade bussarna ut på
rikssexan (nuvarande E 3:an) sydvästul. Vi färdades i övergången mel¬
lan den platta västgölaslättens helåkersbygd och del milsbreda skogslan¬
det, som österut gränsar till Falbygdens platåland.
Vi passerade förbi Simmatorp, där en nyanlagd fiskdamm hade kunnat
loeka en del av resenärerna till uppehåll. Genom att dämma den lilla

131

bäcken Afsen liar en 1,5 km lång och 200 m bred sjö bildats. Estetiska
och nyttosynpunkter har här kombinerats på ett lyckosamt sätt.
Vårt första mål var Blomhacka, vars utomordentligt vackra corps-dclogi ligger inbäddat i lummig grönska på andra sidan Flian, den biå till
Lidan, som bl. a. avvattnar Hornborgas jön.
Godsägare Lennart Carlander tog emot oss i den vackra rosengården och gav en exposé över
gårdens och trädgårdens historia (H.-Wranér i Roosvall 1021 22, s. 150).
Strama pelaraspar slår som skiltvakter både i rosengårdens förlängning
och som avgränsning av gårdsplanen framför huvudbyggnaden. Denna
speciellt västgötska asptyp bar bär använts på ett föredömligt sätt.
Av bilder hos Sylvén (l.c., s. 90-01 och Bl. 5) och H.-Wranér (l.c., s.
102 164) ser vi att det mest är sig likt. Den vid det tidigare besöket unga
anläggningen har nu vuxit ut till något, som kanske kan motsvara arki¬
tektfirman Jansson & Hallströms intentioner (jfr Hallströms planritning
med perspeklivskisser, återgiven som fig. 14, s. 00 hos Sylvén). Gods¬
ägare Carlander berättar dock om svårigheterna att rationellt sköta alltför
detaljrika anläggningar. Godsets chaufför sköter numera hela parken
med hjälp av traktor (Ferguson) -bogserade maskiner. För sådant krävs
stora ytor och rena linjer.
Den stränga symmetrin i rosengårdens
bäcksystem diskuterades och trädgårdsarkitekt Hermelin föreslog all
några mellan ( tvär) häckar skulle lagas bort för atl förlänga perspektivet
mot dammen i anläggningens centrum och pelarasparna i fonden.
Efter en snabb rundvandring fick vi studera några remissplanteringar
(Symphoricarpos rivularis, Rosa rugosa m. fl.) och även veta något om
den viltuppfödning, som bedrivs här för länets jaklvårdsförening (bl. a.
1 000 fasaner och 400 änder).

Skara — Valle härad
Vi återvände sedan samma väg dock ulan att mer än tangera Skara och
fortsatte österut på den nya Skövde-vägen. Vi passerade förbi den gamla
biskopsgården Brunnsbo (ursprungligen Brynolfsbo) och skymtade på
vägens andra sida en bagmark med drygt 200-åriga ekar, Brunnsbo
Storäng. En grupp agrarhistoriskt inriktade kulturgeografer från Stock¬
holms universitet har studerat områdets lämningar av tidigare odling
(fornåkrar) och bebyggelse. Bakom den nuvarande betesmiljön ligger
mänsklig odlingsaktivitet i olika former sedan tidig järnålder. Det histo¬
riska perspektivet gör sig ständigt påmint!
Billingens blå fondvägg kom allt närmare medan vi snabbt färdades
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Fig. 15. Blombnckn.
Professor Sylvén vid
en peliirasp.
Blombackn. Professor Syl¬
vén, honorary member
of the Society, demon¬
strating iiis own taxon
Pop ii I us tremula f.
credit.
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förbi Axcvallas gamla exercished och snart befann oss i Valle härads
höljande kamelandskap. Kontrasten mellan det sandtorra och enbnskbevnxna deltaplanet vid Axevalla och den tropiska yppigheten hos gröns¬
kan kring de inånga sjöarna i Valle är dramatisk.
Behagligt utplacerade bland maskrosorna på krönet av en ås vid
Skarke och med det sköna landskapet framför oss fick vi en lektion i
kainelandskapets historia av seminarieadjunkten Nils Alroth. Det var
en pedagogisk fullträff med osedvanlig spännvidd i tid och rum. Då Valle
härad nyligen behandlats i Lustgården hänvisas till denna presentation
och däri anförd litteratur (Larsson, 1962, s. 128). Då vi passerade det
smala näset mellan Gårdsjön och Västersjön kunde var och en konsta¬
tera all bilden i det föregående har ett visst fog för sig
den över-
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1(>. Valle härad. Adjunkt Alroth berättar om kanie-landskapets historia
vid Skarke backar. Nord-Billingen skymtar i bakgrunden.
The fascinating
history of the kame landscape of Valle härad is told to the devoutly listening
participants of the excursion.

Fig.

hängande bladmassan hos kantskogens alar löder liksom myggrikedo¬
men associationer ål sydlänskt fuktdrypande flodstränder.
Höjentorps kungsgård var nästa mål. Här väntade oss inte bara da¬
gens fältlunch, som på et t ulmärkt säll förstärkts av värden på stället,
lantmästare Magnus Sylvén, utan även resterna av Magnus de la Gardies
slott och park. Några källarvalv, ett sprucket stenbord och en förvuxen
naturpark är allt som återstår av greve Magnus’ stolta skapelse. Slottet
ödelädes av brand 1722 under dramatiska omständigheter.
Av Dahlbergs stick i ”Suecia antiqua el bodierna” framgår att slottet
till sitt yttre påminde om Mariedal, även det ett de la Gardie-bygge. Karl
IX :s spruckna stenbord omgavs tidigare av fyra lindar; bara en åter¬
står, men en bjässe. I naturparkens alm-lindskog påminner oss mängder
av förvildade aklejor och kroll-liljor om vad som en gång varit.
Parkens tidigare utseende och historia har klarlagts av Karling (1931,
s. 352-3621. I den de la Gardieska parkanläggningen ingick rester av en
äldre trädgård med kvarterssystem, anlagd av Karl IX. Med utgångs¬
punkt från en karta av C. Hjerpe av år 1722 (återgiven som bild 142, s.
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17. Valie härad. Skarke. Maskrosorna hjälper till att fördjupa perspektivet.
Valle härad. The dandelions are deepening the perspective.
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355, hos Karlin«) beskriver Karlin« anläggningen på följande sätt.
”Slottet lå« . . . nära stranden av Gårdsjön. i norr sträckte si« lån«a tornförsedda flyglar, vilka jämte en altanmur omslöto en borggård. På
strandsluttningen i söder samt å ömse sidor om byggnaden i väster
och öster lågo trädgårdsanläggningar. De västra voro . . . delvis av gam¬
malt datum . . . Arkitektoniskt samband med den nya byggnaden hade
blott trädgårdsanläggningen i söder, som utformats i terrasser, flankerade
av små paviljonger” (l.c., s. 356).
Enligt ett inventarium av år 1691
fanns det på den översta terrassen aprikos-, persiko-, mandel- och körs¬
bärsträd samt pionbuskar, på den mellersta mandel-, päron-, äpple- och
körsbärsträd samt på den nedersta förutom diverse fruktträd ett kvarter
med tulpaner (allt enligt Karling).
I samma inventarium beskrivs
den västra trädgården som bestående av nio kvarter, vari ingick ett
lindlusthus med fyra lindar, vilka anses ha planterats av Karl IX (l.c.,
s. 132).

Efter branden 1722 gick tydligen förfallet mycket snabbt. Linné, som
ett kvartssekel senare gästade den då av Jonas Alström (sedermera Alströmer ) bebodda kungsgården, konstaterar helt kort att ”Trädgården låg
])å en flat aflång kulle” samt att ”Träden med Alleerne woro förwuxne”
135

(Linnc, l.c., s. 58). Då imponerades han betydligt mera av Alströms to¬
baksodlingar och fåravelsexperiment.
Vi tog snart nog avsked av Höjentorp, som inte bara lever på minnen
från en flydd stormaktstid utan i högsta grad är ett modernt jordbruk,
och fortsatte till Remningstorp, ett exempel på framsynl planering på
skogsbrukets område.
Industrimännen och SKF:s skapare, Sven Wingquist, inköj)le denna
egendom 1912 och utökade den succesivt lill 1 500 ha, varav I 100 är
skogsmark. Genom gåvobrev skänktes egendomen 1940 till en stiftelse
(Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning),
med ändamål ”att i samarbete med Skogssällskapet och i samråd med
Statens Skogsforskningsinstitut och övriga på området verksamma in¬
stitutioner bibehålla och vidare utveckla Remningstorp såsom ett skogslaboratorium och forskningsinstitut på det skogliga området”. Sedan
1957 bedrivs här bl. a. omfattande proveniens- och avkommeförsök
med barrträd, studier över gödslingens effekt Aid plantering av gammal
åkermark och produktionsundersökningar (Wæsterberg, 1902, s. 103
105).
Leif Ekman demonstrerade här ett av Skogssällskapels ekförsök.
Sådana försök är av speciellt intresse i ett område som delta, där barr¬
träden måste betecknas som främmande inslag.
Vår resa fortsatte förbi golfbanan vid St. Kulhult, genom Lerdala och
uppför Nordbillingens västsluttning med fin utsikt mot väster över sjön
Längen och skogslandet Klyftamon. Vi övertvärade bergets norra utlöpare, som i huvudsak hör till Bergs socken, dvs. samma marker som
Linné genomfor den 27 juni 1740 och där han konstaterade att ”Bergs
ängar worn härligen utsirade” och att ekarna i hamlat tillstånd säg ut
som majstänger. Spår av tidigare handing kunde även vi se här och var.
Då vi nått östsidan med dess panoramautsikt över Tidans dalgång och
sjön Östen, Hornborgasjöns arvtagare som landskapets förnämsta fågel¬
sjö, vände vi kylarna söderut.

Ingasäter — Rånna
För att anknyta till våra föregångares färdroute gjorde vi på Xordbillingens östsida avstigningar för att besiktiga Linnébokarna vid Inga¬
säter och Cypripedium-lokalen Aid Stångesäter (Säter sn, hasselsluttning
sydöst om kyrkan; I960 fanns här minst 200 individ varav ca 1/4 var i
blom) innan vi kom fram till Rånna försöksstation. 1927 besöktes samma
objekt om ock i omvänd ordning (se Syhén, l.c., s. 81 86 samt RI. 1 ).
Sedan 1927 har åtskilligt förändrats på Rånna. Våren 1936 erhöll
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Idg. 1 8. Ränna. Försöken med spaljcrade äppelträd studeras av godsägare
Hanna. A trial field
Berg von Finde flankerad av herrskapet Brännström.
with apple-trees.

Skaraborgs läns hushållningssällskap egendomen genom donation, som
bl. a. föreskrev all den skulle användas för att höja trädgårdsodlingens
standard i länet genom undervisning och försöksverksamhet. 19,18 knöts
Ränna till Statens trädgårdsförsök.
Fr. o. m. 1 juli 1963 har Rånna
degraderats till substation under en försöksstation i Stockholmstrakten.
Körsbären har alltid omhuldats på Ränna och försöksledare Sven
Hintze kunde för oss demonstrera 1)1. a. försök med svagväxande sådana.
Förutom körsbär ingår naturligtvis även äpplen, päron och plommon i
försöksverksamheten. Nyligen har intressanta beskärningsförsök med
äpple redovisats (Hintze, 1962).
För att belysa fruktodlingens problem i länet och i någon mån kom¬
plettera den bild vi fick vid vårt besök på Hjelmsäter, kan följande citat
ur hushållningssällskapets årsredogörelse för 1961 avseende Ränna vara
av intresse (Hallerfors, 1962, s. 18-14):
Vintern I960 1961 var ganska snöfattig och tjäle fanns nästan inte alls. Feb¬
ruari och mars var osedvanligt milda och växtligheten kom därför igång
mycket tidigt. I början av april inträdde en snabb omkastning i väderleken,
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och tre nätter sjönk temperaturen under -5 grader. Sa sent som den 29 april
noterades ett nytt temperaturminimuni pä -5 grader. Dessa sena vårfroster
gjorde att körsbärsknopparna frös, vilket inte hänt pä de sista 25 aren. Även
päronknopparna tog skada av kylan och päronskörden blev därför mycket
liten. Äpplen och plommon klarade kylan bättre och skörden av dessa frukt¬
slag var i stort sett normal.

Frukt- och börskördens storlek vid Rån nu åren 1H5R—UXU
( miincjder i kij )
Antal träd

1959
2 211
481

Äpplen
Päron
Plommon
Körsbär

491
905

1 958

1 959

1990

1991

25 210
5 135
7 425
13 155

41 404
5 674
13 740
6 915

39 589
7 443
7 455
5 304

47 702
128
8 999

Vår färd gick sedan vidare söderut mot Skövde, där några av stadens
stora industrier drastiskt påminde oss om att det tyvärr finns annat än
blomdoft i Vår Herres hage. Färden över Billingen från Skövde mot
Värnhem gav oss ännu ett exempel på de snabba skiftningarna i land¬
skapet. Från den rika odlingsbygden på sluttningarna tog vi raskt ste¬
get upp i en skogs- och myrterräng med nästan norrländsk prägel.
I Värnhem stannade en busslast för att bese klosterkyrkan, medan

övriga forisatte til! Skara, där vi senare på kvällen avål den traditionella
festmiddagen. Vid efterföljande samkväm underhöll oss greve Douglas
med romanser. Till trivseln bidrog även Ingvar Nordin med färgbild¬
visning.

Skara

—

Dagsnäs

— Falbygden

Annandag Pingst, den 22 maj, innebar definitivt uppbrott från Skara,
då dagens korta exkursion hade Falköping som slutmål. Det var därför
betydligt tyngre lastade bussar än tidigare som strax efter kl. 08.80
styrde söderut.
Efter en mils resa genom förnämliga barrskogsmarker ljusnade land¬
skapet och en terrängtyp liknande kamelandskapet i Valle fastän med
något större former mötte oss. På båda sidor om björkalléerna utbredde
sig stora betes- och potatismarker. Vi var därmed inne på de kända
Iranmarkerna vid Dagsnäs och Stora Bjurom. EU ensamt Iranpar, som
188
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Fig. 19. Dagsnäs. Den
högra portstolpen bär
texten: ”Kn lycklig
resa för den som liar
ett godt föremal och
är barmhärtig mot
hästar”. Corps-delogiet skymtar i bak¬
Dugniis.
grunden.
On the right gate-post
Ihis proverb is writ¬
ten: ”A pleasant
journey to the man,
who has a good desti¬
nation and is merciful
to horses”. The main
building is seen in the
background.
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av någon anledning dröjt sig kvar i rastmarkerna sedan de övriga forl¬
sall norrut, hade dagen till ära placerat sig hell nära landsvägen, vilket

hörbart uppskattades av resenärerna.
Vi stannade till som hastigast vid framfarten till Dagsnäs, för att se
en skymt av corps-de-logiet och begrunda tänkespråken på portstolparna
minnen från den framstående lanthushållaren och mångsysslaren
Tbams nästan rudbeckianska vurm för antikvitePelir Tbams dagar.
ter tog sig många uttryck, bl. a. lät han inköpa runstenar från olika de¬
lar av Västergötland och Småland och placerade dem i den park, som
han 1 7<S<S började anlägga vid Dagsnäs. I denna park finns bl. a. ett 20-
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tal lärkar (Larix decidua) av skotsk proveniens, vilka torde höra lill de
största i landet. Clas Alslrömer importerade 1789 plantor Iran Skott¬
land för Gåsevadholin, Koberg och Nolhaga. Av allt alt döma har Tham
nr denna sändning fått övertaga en del plantor, vilka 1791 planterades
pä Dagsnäs (Kiellander, 19(56, s. 197; jfr även Ewald, 1966, s. 4-5).
Thams traditioner som samlare har fortsatts av den härom året bort¬
gångne f. domänintendenten Bertil Ekberg, som lyckats hopbringa den
i särklass förnämsta samlingen västgötalitteratur, som existerar.
Saväl Tham som Ekberg har pietetsfullt vårdat några lövängsparlier pä
Dagsnäs ägor (jfr Ullenius, 1956, s. .‘14-55) .
Då vi något senare från de låglänta markerna vid Stora Bjurum log
oss upp till kalkplatån vid Gudhem, såg vi bakom oss Hornborgasjöns
vattenspegel skymta bland vass- och videdjunglerna. I de yttersta av dessa
dagar har beslut fattats att återställa viss del av allt det som förstörts
genom upprepade sänkningar. ”Vi har anledning hoppas”, skriver Swanberg i sin sammanfattning av sjöns rcgleringshistoria (Swan berg, 1959,
s. 150), ”att Hornborgasjön skall förvandlas från sill tillstånd av monu¬
mental vanvård till att bli ett visserligen ärrigt men i goda avsikter för¬
valtat vatten, som till slut skall kunna vara ett hedrande monument
l)a
över 1960-talets kulturansvar inför kommande generationer”.
akliv landskapsvård står på vår förenings program bör denna historias
smått fantastiska inslag av byråkratisk stelbenthel och skrämmande
teknisk maktfullkomlighet läsas och begrundas av så många som möj¬
ligt.
Vi passerar på avstånd Gudhem, som sedan 1161 genomgått den märk¬
liga förvandlingen från cisterciensernunneklosler över remonldepå till
dagens alkoholistvårdanstalt, korsade stambanan vid Torbjörnlorp och
tog oss via serpentinslingorna vid Uddagården ned till Åslesänkans mosstäckta botten.

Asie tå
Pä mossens östra sida hade vi dagens första egentliga mal, den milt
emot kyrkan belägna backstugebyn Åsle tå (Sandberg, 1948 b). Kyrko¬
herde Lennart Friden berättade för oss om tåns historia och placerade
in den i sitt agrarhistoriska sammanhang.
Till nästan varje by i Västcrgöland och även i andra landskap hörde tidi¬
gare en s. k. tå, varmed betecknades den närmast byn belägna delen av den
gemensamma utmarken eller betesmarken, där boskapen pa morgnarna släpp¬
tes ut till bete och där den sedan samlades för att mjölkas eller för att pä
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Fig. 20. Niis. Kyrkoherde Friden demonstrerar den fridlysta lokalen för fjä¬
dergräset vid Kolgården. Bilden ger en viss föreställning om kamelandskapet
med dess slingrande kalkgrusäsar.
Niis parish, Kolgården. A steppe meadow
with Sli/xi peimiila. This locality was discovered in 19-17 and is now a nature

reserve.

kvällarna hämtas hem av sina respektive ägare . . . täarna i allmänhet . . . be¬
lägna vid något vattendrag, vilket ju var av betydelse för kreaturens vattning.
Med tiden fingo de obesuttna i byarna på täarna uppföra sina backstugor
och bryta upp sina täppor vid dessa, och sä småningom bildades på sa sätt
större eller mindre agglomerationer av backstugor vid sidan av de egentliga
byarna och mer eller mindre tydligt avgränsade från dem (Sandberg, l.c., s. 5).

De nästan onaturligt små och låga husen ligger på båda sidor om en
hygata på häcken Kolforsens södra sida. De mestadels halmtäckta ryggässlugornas litenhet förstärks ytterligare av de stora askar och lönnar
som heskuggar dem. Bäcken kantas av ”planterade Pilar” enligt en karl¬
Som Sjöbeck påpekat (l.c., s. 117) är ”dessa
beskrivning från 1775.
slugor ingalunda representativa för den gamla västgötska bondgården.
De förbliva torpställen, en förkrympt byggnadsform”. All Åste tå ändå
logs med som en punkt på vårt program var för att ställa den miljötyp
den representerar i kontrast lill de slolls- och herrgårdsmil jöer vi tidi-
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gare stiftat bekantskap med. De exemplifierar väsentliga delar om också
varandras motsatser av del äldre västgötska kulturlandskapet, som i sin
lur är oupplösligt förenat med naturlandskapet till ett helt, ett levande
landskap.

Nolgården i Näs
Från Asie for vi på en av landskapets naturskönasle vägar söderut
utmed Gcrumsbergets västsluttning, förbi Mularp och vidare ned till Fal¬
bygdens sydöstra randzon. Här fick vi ånyo kontakt med ett kamelandskap, etl morän- och åskullslandskap av samma typ som på Billingens
västra sida, fastän med mindre accentuerade former.
På småvägar koin vi fram till Näs sockens västligaste del. Kyrkoherde
Friden tog oss med på en promenad utmed slingrande kalkgrusåsar till
den största och senast upptäckta (1947) av de tre förekomsterna för
fjädergräset ( Stipa pennata ) på Falbygden, de enda i norra Europa. Fjä¬
dergräsets svenska upptäcktshistoria har utförligt skildrats av Sernander (1908-09) och Friden i ett flertal arbeten (bl. a. 1959, 1905), till vilka
hänvisas.
Fjädergräset växer här i en syd-sydöstslultning omgiven av enbuskar
i ett artrikt steppängssamhälle, som på Falbygden utmärks av ett fler¬
tal örter med sydlig eller sydöstlig huvudutbredning (hl. a. Dracocephaluni ruyschiana, Galium triandrum, Polygala comosa, Polenlilla rupesris, Prunella grandiflora och Pulmonaria angustifolia ) .
Alt fjädergräset och även dess s. k. följeväxter utgör ett gammalt ele¬
ment i landskapets flora är uppenbart. Vissa forskare hävdar lill och med
alt den i likhet med vissa alvarväxter med disjunkt nutida utbredning
skulle vara en relikt från senglacial lid. Möjligheten av relativt sen in¬
troduktion har dock även diskuterats.
Tack vare ett konservativt åkerbruk med rötter i neolitisk tid har den
miljö, som fjädergräset exemplifierar, bevarats in i vår tid. Del är därför
vår skyldighet gent emot kommande generationer att försöka bevara i
varje fall några fragment av denna naturtyp. De naturskyddade stcppängskullarna på södra Falbygden utgör naturhistoriska minnesmärken
fullt i klass med gånggrifter och andra liknande kulturmonument. De
borde i själva verket vara direkt jämförbara ur skyddssynpunkt, även
om bevarandet av dem i vissa fall kräver olika vårdåtgärder.
Gränsen
mellan natur och kultur är här i det närmaste utsuddad och dessa be¬
grepp är integrerade storheter, inte konkurrerande, som så ofta är fallet
i vårt moderna samhälle i övrigt.
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Foto Bengt
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M. F. Larsson, 23.7.
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Näs parish,
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nala in fruit. This
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them are situated in
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Ålleberg
Vi färdades sedan delvis samma väg tillhaka, men fortsatte från Rännefalan över Leahy nj>|> till Ållebergs platå. Där lät vi oss fältlunchen väl
smaka, medan den soldisiga utsikten västerut från Segelflygskolan av¬
njöts. Vi vandrade därefter ut till Ållebergs norra ände. Kontrasten mel¬
lan den ovanligt malplacerade granskogens (planterad omkr. 1910) dystra
skräpighet och den fantastiska vy som mötte oss sedan vi passerat den¬
samma var drastisk.
Kyrkoherde Friden gav oss en fängslande exposé
över falbygdslandskapets historia och beskrev aktuella tendenser i dess
ulvec kling.
”Prospeclen ölwersl på Ålleberg war artig”, skrev Linné (1947, s. <33 )
och vi kunde bara instämma i detta. Framför oss låg de s. k. västgötabergen pedagogiskt utplacerade: Mösseberg på vänster hand, Billingen
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med Br unnheni sberget och Borgundaberget rakt framför oss samt Östfalbvgdens berg (Plantaberget, Varvs- och Gerumsbergen samt det obe¬
tydliga Gisseberget ) på höger hand. I den breda porten mellan Mösseberg
och Billingen skulle vi bortom Hornborgasänkan vid bättre sikt ha sett
Kinneknlles karakteristiska profil avteckna sig, drygt fem mil avlägsen.
Nedanför våra lotter utbredde sig Söderfalans åkerbygd, ett brokigt
lapptäcke, vars långsmala åkerskiften i stort gick vinkelrätt mot Åslesänkan. Åkrarna tillhör eller bar tillhört gårdarna i Karleby kyrkby eller
Karlebylånga, som den kallas i äldre källor (Lindgren, 1939, s. 11<S och
f ig. 30, s. 116). Den 1,5 km långa radbyn utmed Åsledalens västsida gör
verkligen skäl för det senare namnet, som påminner oss om liknande
bybildningar på Öland. På byns marker finns en märklig koncentration av
ganggrifler. Nästan varje gård har eller bar haft sin egen gånggrift. Över
200 sådana är kända på Falbygden. Under gånggriftslid ”bar bondekul¬
turen här vunnit den fasthet, att den kunnat manifestera sig i de mäk¬
tigaste och talrikaste byggnadsverk, som vårt land äger frän stenåldern”
(Sahlslröm, 1940, s. 5 och fig. 3, s. 6).
Sedan vi med detta fått det geografiska och historiska perspektivet
klart för oss, kan det vara lärorikt att än en gång ta del av Linnés iakt¬
tagelser av år 1746. Hans reseberättelse innehåller inånga vittnesbörd om
Falbygdens skoglöshet. ”Falbygden...”, skriver han (l.c., s. 72), ”är et
slät land utan skog, nog likt Flandern, med stora ängar och widlöftiga
betesmarker”. Med slagregnet piskande sig i ansiktet konstaterar han
lakoniskt: ”Nu märktes hwad behagelighet skogfulla länder äga för de
släta”. Skoglösheten kunde även ha allvarligare konsekvenser för byg¬
dens folk, ”som ofta måste gifwa 3 à 4 dal. k:mt för wedlasset, och det
med gladt hjerta, allenast de kunde få det för penningar” (l.c., s. (30).
På ett undantag när bär samtliga Falbygdens berg barrskog på sina
diabasplatåer. På grund av minskad betesintensitet börjar Nordfalans
tidigare öppna marker nu alltmer övergå i björkslyskogar. På andra håll
sker en medveten plantering av gran. Så länge sådan plantering inte
berör ömtåligare kontur- eller profillinjer i landskapet måste den accep¬
teras. Det kan aldrig ligga i naturvårdens intresse alt hindra bygdens
folk från att göra sina marker ränlabla, bara delta sker i enlighet med
viss regional planering. Vissa marker bör sålunda tillåtas bära lövskog
i stället för i sammanhanget främmande barrskog. Detta gäller bergens
sluttningar i första hand. Att dra ned granskogens ”mörka gardiner” i
dessa naturliga lövskogsmarker vore direkt olämpligt.
Den aktuella jordbrukspolitiken främjar inte konserverandet av en
så historiskt djuprotad miljö, som den exv. Falbygden representerar.
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Fig. 22. Ålleberg. Från fältlunchen vid segelflygskolan med utsikt mot Mössehcrg.
Dendrologists at the top of Mt. Ålleberg.

Den har som bekant i det närmaste rakt motsatt effekt. Det är i och för
sig ingen större svårighet att i norrländsk fjällmiljö avsätta och bevara
en nationalpark. Den kräver inga dyrbara, årligen återkommande vårdåtgärder. Alt göra detsamma i Valle härad eller på södra Falbygden
(om ock aldrig så teoretiskt önskvärt) skulle däremot dra mycket stora
årliga kostnader, då det bl. a. skulle innebära att bygdens folk blev ell
slags levande nniseiföremål. Deras närvaro vore ju oundgänglig för bi¬
behållandet av den landskapstyp (med samverkande natur- och kulturSvårigheterna sammanhänger
komponenter) som avsågs bevaras.
naturligtvis med skyddets (och vårdens) målsättning. Avsikten kan å
ena sidan vara att direkt konservera ett visst (tids) bestämt tillstånd
och alt således stoppa vad som vid fred n i n gstil 1 f äl let bedöms vara en
förödande utveckling för objektets fortsatta existens. Å andra sidan kan
skyddet innebära en styrning av den pågående utvecklingen snarare
än en bromsning. Väsentligt i sammanhanget är att berörda instanser
i ännu högre grad än nu lär sig inse att nödvändig naturvård kostar
pengar. Det går inte i det långa loppet att ensidigt lita till enskilda perso¬
ners idealitet för bevarandet av för alla oersättliga naturvärden.
10- «71552 Lustgården 1966-1907
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Besöket på Ållebergs ände avslutades med en andaktsstund, som för
många blev det vackraste minnet av 1961 års dendrologresa. Officiellt
avslutades exkursionen vid en informell kaffedrickning pä Stora hotellet
i Falköping en stund senare. Efter vederbörliga avtackningsceremonier
skildes våra vägar. Vissa såg kanske med längtan fram mot kommande
års Italienresa, som ju utlovades ge parker med intressant dendrologi
och arkitektur. Andra tyckte möjligen att årets resa gett dem nya aspek¬
ter på vår förenings mångsidiga arbetsfält.

Samtliga fotografier tagna under exkursionen an Ingvar Nordin om ej
annat angives. Det bör noteras, att vissa förändringar ägt rum vad avser
ägoförhållanden och enstaka personers titlar och adresser sedan rese¬
berättelsen i stort förelåg färdig W<>3.
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Deltagare i \ ästgötaexkursionen 1961
Afzclius, Brita, fru, Stockholm
Afzelius, Sven, Kansliråd, Stockholm
Almquist, Gunnar, hortonom, Uppsala

Almquist, Ingegerd, professorska, Stock¬
holm
Alroth, Nils, seminarieadjunkt, Skara
Arfwedson, Elsa, fru, Stockholm
Berg von Linde, Albert, godsägare, Axelvold
Berg von Linde, Märta, fru, Axelvold
Bergenstråle, Ivar, civilingenjör, Bromma
Brunnström, Axel, major, Stureholm
Brunnström, Brita, fru, Stureholm
Calvert, Viveka, fru, Göteborg
Ditzinger, Anders, studerande, Djursholm
Ditzinger, Björn, forstmästare, Djurs¬
holm

Ditzinger, Ulla, fru, Djursholm
Douglas, Dagmar, grevinna, Stjärnorp
Douglas, Oscar W., greve, Stjärnorp
Edholm, Harald, civilingenjör, Saltsjö¬
baden
Edholm, Ingrid, fru, Saltsjöbaden
Ekelund, Ragnar, civilingenjör, Stock¬
holm
Eklöf, Eva, doktorinna, Hörby
Ekman, Leif, direktör, Mölnlvcke
Friden, Lennart, kyrkoherde, Trollhättan
Gibson, Sylvia, trädgårdsarkitekt, Stock¬
holm
Glebring, Louise, fru, Ösmo
Gunhammar, B. G., trädgårdsanläggare,
Örebro

Gunhammar, Ingrid, fru, Örebro
Gyllenstierna, Ebba, fröken, Spannarp
Gvllensticrna, Görvel, friherrinna, Span¬

narp
Gyllenstierna, Johan, friherre, Spannarp
Haglund, Agda, trädgårdsarkitekt, Stock¬
holm
Hedström, Erik, trädgårdsmästare, Upp¬
sala
Hermelin, Kerstin, friherrinna, Stock¬
holm
Hermelin, Sven A., trädgårdsarkitekt,
Stockholm
von Hofsten, Anna, fru, Lidingö
von Hofsten, Gunborg, fru, Kålltorp
von Hofsten, Johan, godsägare, Kålltorp
von Hofsten, Sven, överingenjör, Lidingö
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Hultkrantz, Ingeborg, fru, Tomelilla
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Karvik, Nils Gerhard, lektor, Lidköping
Kockum, Anna, fröken, Malmö
Krantz, Inga, fru, Vallentuna
Krantz, Per Erik, laut mästare, Vallen¬

tuna
Lagerfeit, Dicken, fröken. Malmslätt
Landgren, Anne-Marie, fru, Stallarholmen
Landgren, Hans, agronom, Stallarliolmen
Larsson, Bengt M. P., assistent, Uppsala
Larsson, Margareta, fröken, Stockholm
Leijonhufvud, Abraham, friherre, Väckelsång
Leksell, Ruth, fröken, Valskog
Lundqvist, Carl-Eric, fil. mag., Göteborg
Lundström, Margit, fru, Landskrona
Mannerstråle, Lilly, grevinna, Stockholm
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Peyron, Emma, fru, Glumslöv
von Platen, Doris, fru, Stockholm
Rosin, Anna, fröken, Stockholm
Samuelsson, Edvin, plantskoleägare,

Klevshult
Sandström, Annie, fru, Saltsjöbaden
Sandström, Carl, överläkare, Saltsjöba¬
den
von Seth, Elsa grevinna, Bratteborg
von Seth, Torgil G., greve, Bratteborg
Sjölander, Carin, fröken, Lund
Ströman, Ester, fru, Stockholm
Sundin, Märta, fru, Hovås
Svinhufvud, Anne-Charlotte, fru. Ving¬

åker

Svinhufvud, Lennart, kapten, Vingåker
Sylvén, Nils, professor, Lund
Torberger, Astrid, fru, Ornäs
Torberger, Kurt, jägmästare, Ornäs
Tornerhjelm, Stina, fru. Norra W ram
Trozelli, Bride, fru, Åby
Trozelli, Erik, rytt mästare, Åby
Wærn, Arne, direktör, Göteborg
Wærn, Margareta, fru, Göteborg
Wanderoy, Helmuth, hortonom, Uppsala
Wijkander, Klara, fru, Göteborg
Örup, Arvid, godsägare, Tomelilla
Örup, Kerstin, fru, Tomelilla

SMÄRRE MEDDELANDEN OCH NOTISER

Ivvasttall i Västergötland
Som bekant varierar förgreningen starkt hos våra barrträd, och denna varia¬
tion betingas av bade arv och miljö. Vad tallen beträffar är kvasttallen, Pinns
siluestris f. condensata (Fries 1890), en av de mest utpräglade typerna. Arnborg
ägnade den ett speciellt intresse för ca 20-25 år sedan (se Arnborg 1940, 1953)
och kunde visa, dels att denna talls förgreningssätt var klart genetiskt betingat
och dels att typen i vårt land på det hela taget var inskränkt till Mälarland¬
skapen med ett klart utpräglat centrum i Uppsalatrakten. Utanför UpplandSörmland Västmanland kände Arnborg till endast två svenska förekomster
(Mora i Dalarna och Nälden i Jämtland) samt spridda lokaler i norra Norge,
i Finland och i västra Hyssland.
Den kvasttall, som jag vill rapportera om i denna notis, växer ca 8 km väster
om Skara i Holmetorp, Synnerby sn. Följande data kan vara av intresse: Höj¬
den är 6 m, kronans diameter 6,3-7 m, stammens omkrets några cm över mar¬
ken 196 cm. Huvudstammen är smalast där nere och vidgas snart, för den
börjar grena sig tidigt; 6 dm över marken är den delad i 5 helt skilda grenar,
och pä 1,5 m höjd är det 16 levande grenar, som alla når upp i kronan. Tallen
skiljer sig något från de uppländska kvasttallarna, såsom jag minns dessa och
efter vad som framgår av fotos hos Arnborg (a. a.). De uppländska har smäck¬
rare och något rakare, litet mer uppåtriktade grenar.
Tallen hör till de polyklada typerna (dvs. den har rikare förgrening än nor¬
malt, jfr Sylvén 1916) även vad kronans grenverk beträffar. Därigenom blir
kronan mycket tät. Då denna dessutom är mycket jämnt utvecklad
tallen
är tallen ett vackert inslag i landskapet, och man
står fritt i en beteshage
vill hoppas att den får stå kvar.
Här kan det vara på sin plats att nämna förekomsten av en annan polyklad
tall i Västergötland, tidigare avbildad i Lustgården (Hülphers 1928) och mer
utförligt behandlad av Nilsson -Degelius] (1928), nämligen den s. k. Pontatallen
pä Haggården, Leksbergs sn (nu inkorporerad i Mariestad). Denna tall skilde
sig från kvasttallarna bl. a. genom att grenigheten började högre upp på stam¬
men och att grenarna var vridna.

Lille ra lur
kvasttallen. — Sv. Skogsvårdsför. Tidskr. 44.
Häl¬
1953: Tallen. (I: Våra träd, red. av T. ARNBORG och I. HUSTICH).

ARNRORG, T., 1946: Pinus silvestris f. condensata
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singborg.
FRIES, TU. M., 1890: Strödda bidrag till kännedom om Skandinaviens barrträd.

Hot. Not. 1890.
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Fig. 1 och 2. Kvasttall. Västergötland, Synnerby sn, Holnietorp. Foto förf.
Pinus silvestris f. condensata in the province of Vestergötland,
mars 19(10.
western Sweden.

LustHü LIMIERS, A., 1928: Några ord om Skaraborgs läns träd och buskar.
gården, 9.
X 1 1 SSON [ -DEGELIUS j , (i., 1928: ”Pontatallen”. En naturhistoriskt och folklorisSveriges Natur, 19.
tiskt intressant paraplytall i Västergötland.
SYI.VéN, N\, 1910: De svenska skogsträden. I. Barrträden.
Stockholm.
Sven K ilander

Dendrologiska notiser från Bohuslän
Valnötsträdet på Sundsby säteri
Några uppgifter om det gamla valnötsträdet på Sundsby Säteri i Bohuslän
kanske kan vara av intresse för dendrologer. Trädet är omnämnt i Lustgården
1930 av Carl Th. Mörner i ”Några spridda iakttagelser rörande träd och buskar
inom Sverige”. Stamomkretsen uppgives där ha varit 244 cm (1920). ”Antages,
enligt lokal uppgift, härröra från ’den tid ( = 1000-talet), da Fru Margaretha
Huitfeld här residerade’,” enligt Mörner.
Fig. 1 togs 1948. Stamomkretsen var då vid brösthöjd 202 cm, således en
ökning med 18 cm sedan 1920. Sundsby säteri beboddes aren 1948 1958 av
kapten Patrik de Laval med maka Mary, f. Fleetwood, vilka pietetsfullt vårdade
valnötsträdet och annat på Sundsby. Stammen var då till stor del murken
inuti, men trädet gav likväl ett 30-tal valnötter 1948 och ett år på 50-talet över
200 små, men dock valnötter, på de fåtaliga grenarna.
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Fig. 1. Valnötsträdet pa Sundsby säteri i Bohuslän. 1948.
An old Jmjlans
regia in the province of Bohuslän, western Sweden.
Fig. 2. Valnötsträdet stornifälldes den (i januari 1957. Vid trädet kapten P. de
Laval.
The tree was blown down by a storm in 1957.
Fig. 3. Genom ett stubbskott lever valnötsträdet vidare. 13.4.1907.
The tree
is rejuvenating.

För att sa länge som möjligt fördröja trädets slutliga fall blev den gamla
wiren, varmed det varit stagat, genom kapten de Lavais försorg förnyad. Tack
vare denna åtgärd stod det ännu nägra är tills en våldsam storm den 0 jan.
1957 fällde det till marken. Grovleken framgår av f ig. 2. Livslågan var dock
inte slut med detta. Från stubben har sedermera växt upp ett skott, som nu,
1907, är ca 2,5 m högt och av allt att döma är början till ett nytt träd (fig. 3).
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Fig. 4. Den klotformade bergtallen i kapten Jungners plantering på Vindön i
Pinus mucjo in a private garden in the province of Bohuslän,
Bohuslän.
western Sweden.
Fig. 5. Del av planteringarna.
View of a part of the garden.
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En ovanlig bergtall
I kapten B. Jiingners planteringar på Vindön i Bohuslän finns hl. a. en klotformad bergtall. Den planterades 1942, förutom en mängd andra, men endast
den här avbildade har fått den säregna klotformen (fig. 4).
Här växer emellertid inte bara bergtall. Efter att frän 1940 ha varit som¬
marställe bosatte sig familjen här 1955, sedan kapten Jungncr slutat sin tjänst
som befälhavare på färjan Konung Gustaf V på Sassnitz-routen. Sa uppammades
här ett märkligt intresse för växter av mindre vanliga slag.
Kring den odlingsbara delen av det stora området är, som nämnts, planterat
bergtallar, som ger en levande inramning. Fig. 5 ger en antydan därom. För¬
utom Ilex finns här Rhododendron, Magnolia, J uni penis-former och andra
koniferer, Wisteria, näckrosor m. fl. prydnadsväxter. Av nyttighetsväxter finns
bl. a. valnötsträd, storfruktiga hasselbuskar av ovanlig storlek, vinrankor och
amerikanska blåbär. Tidigare har funnits spaljerade aprikos- och persikoträd.
De stora och välskötta gräsmattorna slutligen ger området ett tilltalande ut
seende.
II er man W i ks l rö in

Planterad Ilex aquifolium i Bohuslän
Vidstående foto av en Ilex i mina planteringar pa Vindön i Bohuslän tog jag
1905. Den stränga vintern 1905-00 skadade mina tre järnekar svart, men har
inte tagit död pa dem. Jag vill här lämna några data om de tre individen.
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Fig. 1. Planterad järnek pa Vindön,
Bohuslän. 1905.
Planted Ilex aqiiifolinm. Vindön, province of Bohus¬
län, western Sweden.

DIMI största (fig. 1) var hösten 1965 ca 4 in hög och stamomkretsen 25 cm
över marken var 33 cm. De båda andra var omkring 2 resp. något över 3 m
höga och buskartade medan den förra gick upp i en rak och jämnt förgrenad
stam. Alla har rikligt med röda frukter om senhösten. Bladformen växlade
Det avbildade individet inköptes från Alnarp 1952. I september 1966
något.
liar det rikligt med 70 80 cm langa skott från stamstumpens nedre del.

B. Jun(/ner

Svår höststorm härjar sydsvenska parker
Pa tisdagskvällen den 17 och natten till den 18 oktober 1967 drabbades södra
Sverige av en västsyd västlig orkan, den värsta sedan den stora julstormen 1902.
Ovädret uppstod ”i den enastående skarpa temperaturgräns mellan vinterkall
luft i norr och sommarvarm i söder som under lång tid funnits över östra Nord¬
atlanten och över Europa och i vilken det ena ovädret efter det andra produ¬
cerats. Detta sista blev alltså det kraftigaste. Lufttrycket i centrum sjönk ända
till 968 millibar (720 millimeter) och på sydsidan sköt ett band av orkanartad
västlig storm fram över södra Danmark, nordtyska kusten och sydligaste Sve¬
rige. Vindhastigheterna på 37 meter i sekunden och 40 meter i sekunden vid
södra Öland är veterligen de största i Sverige under de senaste årtiondena.”
(G. Bystedi i Svenska Dagbladet 19.10.1967.) Jfr Röshoff (1967).
Förutom minst fem dödsoffer ledde orkanens härjningar till mycket om¬
fat lande skadegörelse pa bebyggelse, trafikleder och ledningsnät. Skadorna på
skogen anses vara de värsta under 1900-talet och enligt uppgifter i dagspressen
uppges de motsvara minst fem ärsavverkningar i Malmöhus och Blekinge län
samt drygt en arsavverkning i Kristianstads län.
Även parker och trädgårdar råkade mycket illa ut. Enligt sign. W-sjö i ViolaTrädgärdsvärlden (1967, nr 43, s. 14) beräknar man att omkring 800 parkträd
stormfällts i Malmö, en siffra som senare fastställts till 1 100 fällda och drygt
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Fig. 1. Väderleksläget den
17 oktober 1967 på kväl¬
len. Orkanen över Sydsve¬
rige har just brutit ut.
Kartan, som sammanställts
av statsmeteorolog G. Rystedt, har välvilligt ställts
till förfogande av Svenska

Dagbladet.

153

3 000 skadade träd. ”Bladen på träd och buskar var hruna, som om frosten
dragit fram”, skriver samma signatur efter en rundresa pä Söderslätt, och
fortsätter: ”nästan samtliga större träd i en del trädgårdar lag pä marken
som om en ångvält gatt fram över trädgården”.
Som ett exempel på härjningarnas ekonomiska konsekvenser kan nämnas,
att Malmö stads parker förorsakats skador för 700 000 kr och att den sam¬
manlagda utgiften för Malmö stad i samband med orkanen uppgår till ett sex
gånger så högt belopp (Aftonbladet 17.11.1907).
För att försöka erhålla en överblick av skadornas omfattning har föreningen
utsänt ett frågeformulär till samtliga stadsparkförvaltningar inom det berörda
området. Formuläret har även tillställts ett antal innehavare av större parker
och trädgårdar. Då endast en mindre del av de drabbade kan näs pä detta sätt
ber vi alla, som gjort noteringar om skador i egna och/eller andras anlägg¬
ningar rapportera dessa omgående. Det är i första hand stormfälln ingen av
parkträd som är av intresse, men även andra uppgifter om orkanens härjningar
mottages tacksamt. Ange om möjligt förutom antal träd och trädslag även trä¬
dens alder (under förutsättning att denna kan anges någorlunda exakt) eller
storlek (brösthöjdsdiameter el. omkrets, även andra mättuppgifter kan vara
av värde). Förekomst av skador i form av rötangrepp el. dylikt, som kan för¬
klara varför visst träd fällts och inte kringstående, kan ha stort intresse. Ange
noga var iakttagelserna är gjorda och sänd in Edra uppgifter till undertecknad
(adress angiven pä omslagets andra sida). Inkomna data skall sammanställas
och redovisas i Lustgården så snart som möjligt.
När denna notis går i tryck, har ett stort antal svar inkommit, vilka visar
att härjningarna i huvudsak är begränsade till Skåne. Många parkägare /park¬
ansvariga har lagt ned ett förtjänstfullt arbete på att lämna detaljerade svar
och har ofta tillfogat värdefulla upplysningar därutöver. Tyvärr har en del
Vi vill redan nu tacka alla dem, som
lämnat formuläret helt utan åtgärd.
lämnat svar och hoppas att var och en, som sitter inne med ytterligare upp¬
lysningar låter höra av sig. Alla nytillkommande fakta förhöjer undersök¬
ningens värde.

Lille ra t ur
RöSIIOFF, K., 1967: Orkanen i södra Sverige den 17.10.1967.
grafisk årsbok 43, s. 253-254. Lund.

Svensk geo-

Benyt M. P. Larsson

Fig. 2 och 3. Malmö, Kungsparken. Stormfällning förorsakad av orkanen den
17-18 oktober 1967. Båda bilderna visar samma skada ur olika vinklar. Foto
Svenskt Pressfoto, Malmö.
A hurricane in October 1967 made great destruction on parks and gardens in the province of Scania. Roth pictures from King’s
park in Malmö.
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Koliert Elias Fries
11.7. 1876-29.1. 1966
Föreningen för Dendrologi och Parkvård förlorade en av sina förgrunds¬
gestalter, när professor Robert E. Fries’ livslåga släcktes den 2!) januari
19(56. Han stod med som undertecknare av det upprop, som ledde till
föreningens bildande 1920 och invaldes redan då i föreningens arbets¬
utskott. Vid professor Gunnar Schottes bortgång efterträdde lian denne
som vice ordförande 1926, och redan året därpå valdes han till ord¬
förande efter universitetskansler Carl Swartz.
Efter att i 20 år ha presiderat i föreningen, utsågs professor Fries år
1946 till föreningens hedersledamot, och med anledning av 70-årsdagen
samma år tillägnades ”den vittberömde botaniske forskaren, var oför156

liknelige ordförande och färdledare under de senaste decennierna, Lust¬
färdens 27 :de årgång med vördsam hyllning”. När Robert Fries vid årsmötct 19(>2 lämnade arbetsutskottet, hade han således aktivt deltagit i
föreningens ledning under hela dess 42-åriga tillvaro. Kontinuiteten upp¬
rätthålls genom att hans son Magnus Fries då intog sin faders plats i
arbetsutskottet.
Robert Fries förenade i sig den kunnige och samvetsgranne natur¬
forskaren och den fint bildade humanisten. Han tillhörde den tredje
generalionen av den dynasti av framstående botanister, som stammade
från Femsjö prästgård i Småland. Råde farfadern Elias och fadern Thore
Magnus voro professorer i botanik i Uppsala och brodern Thore i Lund.
Kärleken till den ”älskligaste av vetenskaper”, för att citera Linné, har
även gäll i arv till nästa generation.
Även om den ärftliga belastningen, evad som avser botaniken, är otve¬
tydig, och Robert Fries vigde silt liv åt denna, blev han aldrig en en¬
sidig naturforskare. Hans rörliga intellekt och öppna sinne gav honom
en beundransvärd förmåga att placera in botaniken i dess stora samman¬
hang. Härtill bidrog måhända det förhållandet, att han företog båda sina
förslå expeditioner samman med etnografer
med Erland Nordenskjöld
och Eric von Rosen var han i Argentina och Bolivia 1901 1902 och med
Eric von Rosen i Rhodesia och Kongo 1911-1912. Ett sådant lagarbete
måsle vidga vyerna och förhindra vetenskaplig närsynthet.
.lusl denna vidsynthet bidrog till all göra Robert Fries till den idealiska
ordföranden i en förening som vår, där fackmän på skogsvårdens, bota¬
nikens, trädgårdskonstens och horlikul lurens områden tillsammans med
lekmän mötas för gemensamma studier av natur- och kulturminnen. När
han en gång som värd tog emot dendrologerna i Bergianska trädgården,
stannade han inför en avdelning med ”lingon-blåbär”, Maho-Berberis,
Cytisus Adami och andra hybrider och ymphybrider, alla planterade vid
sidan av sina respektive föräldrar. Hans demonstration var så enkel och
självklar, att också den, som aldrig umgåtts med dessa problem, omedel¬
bari fattade förloppet. Han ägde en sällsynt förmåga att dela med sig
av sitt stora kunnande och hävdade själv, att intet i vetenskapen var så
invecklat, att det inte kunde uttryckas på ett enkelt sält.
Men Robert Fries var ju inte enbart botaniker, han var också kultur¬
historiker och framförallt en hängiven vårdare av den linnéanska tradi¬
tionen. Under etl halvt sekel ägnade han mycken tid åt Linnéforskning
och var under många år Linné-Sällskapets självskrivne ordförande. Un¬
der våra exkursioner runt om i Sverige anknöt han ofta till vad Linné
skrivit om sina besök i samma nejder. Han var en vältalare av rang, och

107

när vi under exkursionerna blivit mottagna på en gärd, väntade vi alla
med spänning på ordförandens alltid lika inspirerade tacktal till värd¬
folket.
Det har ofta hänt, all nytillkomna medlemmar i vår förening efter en
exkursion ställt frågan, hur det kommer sig, att andan är så god inom
föreningen, som tycks bestå av idel goda, glada och vänliga människor.
Ett nära tillhands liggande svar har varit, att alla som har natur, växter,
trädgårdskonst eller parkvård som hobby eller yrke är sådana. Men det
är nog inte hela sanningen. Alla, som haft förmånen alt samarbeta med
Robert Fries, bar smittats av hans fina, hänsynsfulla väsen och hans
omtanke om sina medmänniskor. Detta har satt sin prägel på alla sam¬
mankomster inom föreningen, och det torde inte vara möjligt att peka
på ett enda beslut, som fattats under hans ordförandeskap, där en ma¬
joritet drivit igenom sin vilja mot andras önskan. Fann han ej en lösning
som alla kunde enas om, lät han frågan få mogna till ett senare tillfälle.
Denna hans hänsynsfullhet, parad med en rörande omsorg om medlem¬
marnas och föreningens bästa, satte sin prägel på hela hans omgivning.
Del är ett dyrbart arv, som lians efterträdare på ordförandeposten alltid
sökt väl förvalta.
Vi alla minnas Robert Fries som en sällsynt god och nobel människa.
Sven ,1. Hermelin
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REGE N SION E R

Verlag 1). W. Gallway, München
FISCIIRACIIKH und DHüGE: Gartenhöfe.
95 sid. Pris kr 25: 55.
Museum
ELISABETH B. GASSLEK: Modern (/ardens and the landscape.
of Modern Art, New York 1904. 104 sid., 135 ill. Pris kr 35: 70.

19()(>.

Den moderna civilisationen förändrar vara livsformer i allt snabbare takt.
Vi arbetar, bor, rekreerar och förflyttar oss på sätt, som var otänkbara bara för
några tiotal ar sedan, och samtidigt försvinner företeelser, som till helt nyli¬
gen var vanliga och naturliga.
Men på ett förunderligt sätt dyker åtskilligt av det gamla upp igen i nya for¬
mer. Uråldriga hantverksyrken dör ut, men i detsamma upplivas samma hant¬
verk som hobby av ivriga amatörer. Har på länge så många snickrat, målat,
murat, vävt och drejat, som i våra dagar?
Hästen är nästan utdöd som bruksdjur men har fått ett reservat i hästspor¬
ten, förr en manlig statussymbol av högsta dignitet, nu uppburen av tusentals
tonårsflickor landet runt.
Sina ”boutiquer” med mer eller mindre hantverksmässigt framställt kram
till salu växer fram i de väldiga varuhusens skugga och det är kanske bara c*n
tidsfråga när fritidssmäbrukaren blir en allmän företeelse.
Ifråga om trädgårdar gör sig en liknande utveckling gällande. De stora an¬
läggningarna en gang omhuldade av kungar och stormän på slott och herrgår¬
dar blir i nutidens motsvarigheter alltmer det allmännas eller stora företags
angelägenhet. De små, som i gamla dagar hystes bakom planken till städernas
borgarhus och där nöjet förenades med en mycket påtaglig nytta, har ersatts
av pyntplanteringar kring egna hem och fritidshus. Det är f. ö. märkligt, att
fritidsutredningen nästan utan ett ord går förbi denna av tusentals människor
odlade hobby.
All denna vällovliga gör-det-själv-verksamhet har medfört ett ökat behov
av litteratur i dithörande ämnen, alltifrån elementära handböcker till påkos¬
tade bildverk med lockande fotografier.
När det gäller trädgårdsskötsel och trädgårdskonst, har det i alla tider fun¬
nits gott om entusiastiska amatörer, och böcker om sådant är talrika som san¬
den i havet och finns för alla behov och i alla stilarter. Strömmen ser inte ut
att minska och där finns mycket av intresse även för andra än trädgårdsent us i aster.
Ett betydelsefullt samband och samspel har ofta funnits
när det som bäst
varit haver
mellan trädgårdskonst och kulturlandskapets utformning. Ett
sådant samband, ännu mer påtagligt, finns också i trädgårdskonstens förhal¬
lande till stadsplaner och bostäder. Det vore glädjande om det stora intresse
för trädgård, som nu otvivelaktigt existerar kunde länkas in på dessa större
problem och bidra till en livligare lekmannadebatt om dem, något som ju ofta
efterlyses av fackmännen.
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Två verk, som skulle kunna stimulera intresset i den riktningen skall här
presenteras.
I ”Gartenhöfe” beskrives en form av trädgårdar av stor aktualitet i tätbe¬
byggda omraden och inte minst värda att omhuldas i vart klimat.
Att lata trädgarden omges av hus, murar eller plank är en uråldrig idé, främst
betingad av människors och växters behov av skydd mot väder och vind. Redan
namnet trädgård säger ju f. ö. att det är fråga om något kringgärdat. Exempel
kan hämtas från de flesta kulturländer i världen. I det gamla Egypten och Kina
var företeelsen väl utvecklad; i Pompeji kan man se planterade peristyler
och liknande gårdsbildningar ofta omgivna av kolonnader, återställda i det
skick de hade för tvåtusen år sedan. Klostren bar traditionen vidare och den
fick nya tillskott från Orienten bl. a. via Spanien. Idén lever ännu i vara da¬
gar, men utvecklingen har av många skäl ofta gått andra vägar.
Begreppet trädgårdsstad kom till kring sekelskiftet som reaktion mot indu¬
stristadens osunda gytter. Idealet för denna nya form av bebyggelse var det
friliggande enfamiljshuset och stora tomter. Detta ger en mvcket charmfull
miljö, som det fortfarande finns flera goda exempel pä här i Sverige, men en
sådan planering är knappast längre ekonomisk försvarbar, och har även
andra olägenheter. Det har därför blivit vanligt med friliggande egnahem
på mycket små tomter; husen ligger inpå varandra i oändliga rader och träd¬
gårdarna kommer att till stor del vändas mot den närbelägna gatan.
Författarna till ”Gartenhöfe” utdömer helt denna form av förfuskad träd¬
gårdsstad, som utlämnar de boende at buller och synintryck frän gata och
grannar. Ett av de bästa alternativen är, anser de, just byggnader med kring¬
byggda trädgårdar. Härigenom kan vinnas bade ett skyddat privatliv och
bättre utnyttjande av tomtmarken.
En mängd exempel, de flesta moderna, ges pä detta byggnadssätt. De är
hämtade från olika länder med skiftande klimat. Texten är utförlig och illu¬
streras utmärkt av planer och vackra foton. Den kringbyggda gårdens fördelar
i andra sammanhang än bostäder visas också; vid universitet, skolor, museer
och andra offentliga byggnader har idén praktiserats pä ett oftast utomordent¬
ligt tilltalande sätt.
visar man sammanlänkade enfamiljshus med trevFrån Sverige
Uppsala
liga gårdsbildningar. Finland har naturligtvis fina lösningar av problemet,
exemplen är hämtade från Tapiola och Tonbukallio.
När man ser med vilken variationsrikedom gårdstemat kan behandlas förva¬
nas man över att det inte här i landet utnyttjas oftare. Det passar uppenbarligen
mycket bra för våra förhållanden, men det friliggande egnahemmet med li¬
kadana grannar inpå knuten är tydligen ”vad folk vill ha”. Denna konserva¬
tism, slentrian eller vad det nu är, bidrar verksamt till att göra många av vara
nya samhällen
helst iklädda gult fasadtegel, folkhemmets paraduniform
till banalitetens och enformighetens stamorter på jorden.
En historisk översikt över gårdshusens utveckling och en fyllig uppräkning
av i sammanhanget lämpliga växter ökar bokens intresse.
Finns det en modern trädgårdskonst? Det är en fråga man ibland ställer sig
vid anblicken av nya anläggningar vare sig de är resultaten av enskilda eller
offentliga bemödanden. Särskilt de senare ger inte sällan intryck av att vara
följden av en våldsam explosion i någon mirakulöst bevarad viktoriansk träd-
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gård, varigenom hela dess bestand av tårtsnittsliknande blomsterrabatter
slungats ut över nejden och hamnat i varje tänkbar plantering och pä varenda
refuge eller rondell. Lättheten att med ett uppbåd av blommor dölja bristen
pa idéer och arkitektonisk form leder till ett vimsigt plotter, som kan vara
betydligt värre än vad som åstadkoms under det förkättrade 1800-talct.
Den moderna växtförädlingen bidrar till denna utveckling genom att förse
marknaden med ett enormt sortiment av blommor, gärna i giftiga reklamfär¬
ger och i ett format, som tidigare aldrig skådats.
Men visst har var tid också en egen trädgårdskonst. Intresserade har numera
stora möjligheter att studera den i ofta utsökt illustrerade böcker. En av dessa,
"Modern gardens and the landscape”, bjuder på ett urval frän olika länder,
som ger tillfälle till givande jämförelser.
Som redan titeln utsäger är det här frågan om trädgårdskonst i vidaste be¬
märkelse omfattande också vad som av engelsmännen redan på 1700-talet
kallades ”landscape gardening”. Sä som det moderna samhället utvecklar sig
med tilltagande urbanisering är det viktigt att ”the townscape” blir föremål
för fackmässig behandling i liknande anda. Mycket av det intressantaste i
boken gäller just denna form av trädgårdskonst, och det är därför naturligt,
alt man bland trädgårdsarkitekterna också finner många kända namn på
"vanliga” arkitekter; Alvar Aalto, Charles Kames, le Corbusier, Louis Kahn,
Krank Lloyd Wright och från Sverige bl. a. Gunnar Asplund, vars Skogskyrko¬
gård sällan saknas i verk av denna art.
Det är inte lätt att finna någon enhetlig linje i den moderna trädgårdsarki¬
tektur, som demonstreras här med hjälp av planer, utmärkta foton och korta
men precisa beskrivningar. Impulser från många hall kan skönjas; den engel¬
ska parkstilens traditioner lever än, barockträdgårdens formstränghet gar igen
här och var, orienten och framför allt Japan har lämnat tydliga spär. Men
det är ända i regel fråga om ett nyskapande. Ibland modelleras marken till
abstrakta former, koner och pyramider; ibland ställs nonfigurativa skulpturer
i ett landskap behandlat pä ett sätt som Capability Brown, Repton och de
andra gamla mästarna kunde ha godkänt.
Mest spännande är det kanske att se några av vår tids mest typiska skapel¬
ser passas in i landskapet. Motorvägar, som rättar sig efter topografin och
inte tvärt om. Industrier intill vilka man, utan att släppa funktionen ur sikte
ett ögonblick, skapat härliga miljöer för de anställda. De finaste exemplen
pä detta kommer frän Amerika. Ett är IBM Research Center, nära New York,
där Eero Saarinen med hjälp av trädgårdsarkitekterna Sasaki och Walker
åstadkommit något som verkar perfekt i sitt sammanhang. Men så har USA
också en lang tradition på området. Pionjär var Frederick Olmstead, som
byggde pa de stora engelska mästarnas idéer. Från 1890-talet har man där
också haft en vetenskap, som ägnat sig åt alla de problem, som hör samman
med en regions utnyttjande och bebyggelse så att resultatet blir en människo¬
värdig tilltalande miljö. I Sverige har vi först härom året fått något liknande
till stånd.
Människans miljö har här i landet först nyligen av kända orsaker börjat
uppmärksammas pä allvar och ett miljövårdsverk har för ej länge sedan inrättats.
Miljö och miljövård haller rent av pa att bli modeord. Politikerna har börjat
visa intresse och man får hoppas, att det inte stannar vid den tydligen mat-
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nyttiga glosan. Det vore skada, saken är för allvarlig och aktuell, för att fa
korrumperas av vad det vara niände. Just nu tycks intresset vara koncentrerat
pa var förgiftade luft och vara nedgrisade vatten. Ingen kan väl förneka vikten
av dessa problem. Men det finns många andra i var ”natur”, som ju till större
delen är ett kulturlandskap, och ”värd” är ett alldeles för passivt ord. Till det
angelägna hör också en verkligt positiv insats beträffande vart snabbt växande
stadslandskaps utformning och där har böcker av det slag, som här anmälts,
en del av värde att ge som stimulans och orientering. De kan rekommenderas
inte bara ät trädgårdsamatörer, som här kan fa nya idéer och vidgade vyer,
utan i lika hög grad at den som sysslar med vägar, stadsplanering eller an¬
läggande av industrier.
Gösta Adelswärt!

JISAISUUO OHWI: Flora of Japan. Engelsk översättning fran det japanska ori¬
ginalet utförd av författaren under redaktion av Dr. Frederick (i. Meyer och
Dr. Egbert H. Walker.
Publicerad av Smithsonian Institution, Washington
1965. Omkring 1 000 sidor med 32 illustrationer och 3 kartor. Pris $ 25.00.
Sedan Thunberg 1784 publicerade sin ”Flora Japon ica” och A. Franchet
och E. Savatier 1875-79 utgav sin ”Flora of Japan”, har inget arbete över den
japanska floran skrivits på något västerländskt sprak. En del av den under
de senare decennierna utkommande rika inhemska, botaniska produktionen i
Japan har emellertid funnits tillgänglig i västerländska referensbibliotek. Detta
har speciellt gällt sådana japanska floraarbeten, i vilka landets skriftspråk åt¬
minstone vad de latinska växtnamnen beträffar, kompletterats med latinska
bokstäver. Den kanske mest anlitade av dessa japanska floror och tillika den
utförligaste har Ohwis originalarbete varit, som utkom i tvä avsnitt: spermatophyterna 1953 och ptcridophyterna 1957. Jisaburo Ohwi, som har sin dagliga
gärning förlagd till ”National science museum” i Tokyo, är en av de kunnigaste
och mest kritiska bland de nu levande japanska taxonomerna och floraförfattarna. Det är därför med tillfredställelse man nu mottager den engelsksprå¬
kiga versionen av hans arbete.
En stor del av våra trädgårds- och parkväxter, vedartade såväl som örtartade, äro av japanskt ursprung. I Ohwis flora återfinner man samtliga, såframt
det rör sig om vildarter
åtskilliga ”cultivars” ha dock också inrymts i boken
och de äro försedda med korrekta latinska namn i överensstämmelse med
de moderna internationella nomenklaturreglerna. Varenda i floran beskriven
art och varietet har dessutom efter det latinska namnet också det japanska
skrivet i ”Romadji”, dvs. med latinska bokstäver. Dessa har visserligen en¬
dast i undantagsfall intresse för västerländska läsare men vittnar i varje fall
om det häpnadsväckande faktum att varje botaniskt känd växt i Japan också
har ett folkligt namn, som är känt ej blott av fackmän utan även av de männi¬
skor som arbeta i skogen och på fälten. Få folk i värden ha en sådan kännedom
om sin natur som det japanska. I allt omfattar Ohwis flora beskrivningar och
utbredningsuppgifter på inemot 4 500 arter och varieteter, vilka förekomma
från Hokkaido i norr till Kyushu i söder, även innefattande de bägge floristiskt
(och hortikulturellt) intressanta öarna Yakushima och Tanegashima. Beskriv-

162

ningarna forevis av dichotoma bestämningsnycklar för alla familjer, släkten
oeh arter, vilket givetvis gör detta arbete verkligt användbart.
Att kritiskt bedöma värdet hos denna flora oeh alla de här behandlade väx¬
terna ligger utanför recensentens förmåga. Här må endast några marginalan¬
märkningar och reflexioner göras om en del av de lignoser, som finnas be¬

skrivna.
Man kan konstatera att Ohwi bibehåller de till familjen Salicaceae hörande
Chase ni a arhut i folia (Pall.) B. V. Skvorz. och Toisusu urban iana (Seemen)
Kimura, som egna monotypa släkten, systematiskt intagande en mellanställning
vilket traditionellt bemellan släktena Populus L. och Salix L. De avvika
tonas i japanska arbeten
fran Populus genom att knopparna omges av ett
enda fjäll (som hos Salix ) och från Salix genom de (som hos Populus)
hängande blomsamlingarna. Såväl Chosenia som Toisusu kännetecknas vidare
av att övre delen av stiften i blommorna falla av under blomningens slutskede.
Bade Chosenia och Toisusu äro mycket stora träd, de räknas till de största i
Östasien, men de avvika varken habituellt eller till sin bladmorfologi från
typiska Salices. Tidigare beskrevos de som Sa/iar-arter och göra det fortfarande
av europeiska botanister, vilka i motsats till de japanska och en del ameri¬
kanska (bl. a. Behder) anse de blommorfologiska avvikelserna för obetydliga
för att motivera uppställandet av tvä självständiga släkten.
Släktet Prunus L. är betydelsefullt ur hortikulturell synpunkt. l)e japanska
arterna och de välbekanta trädgårdsformerna av prydnadskörsbär bli alltmer
populära i västerländska trädgårdar. Av den anledningen önskar man en till¬
förlitlig namngivning som rättesnöre. Men man kan ej helt acceptera Ohwis
uppfattning i fråga om artnomenklaturen. Han synes ej alls ta någon hänsyn
till Oollingwood Ingrams i Gardener’s Chronicle först publicerade och sedan
i boken ”Ornamental cherries” ( 1948) sammanfattade beskrivningar och namn¬
gi vn ingar av de östasiatiska arterna och varieteterna av Prunus , som dock helt
accepterats i europeisk litteratur. Ej heller E. H. Wilsons monografi ”The
cherries of Japan” (1910) synes ha följts eller refererats. Sålunda är Wilsons
och Ingrams Prunus serrulata var. spontanea hos Ohwi beskriven under det
latiniserade vernakulärnamnet Prunus jamasakura Sieb, ex Koidz. Wilsons
namn återgives som synonym ehuru med Makino som auktor. Detta körsbär
är mycket populärt i Japan som odlat eller förvildat men Ingram anser det ej
vara ursprungligt här utan infört från Kina. Wilson redovisar det som vild¬
växande i Västkina och Korea, men Ohwi slutligen angiver endast Japan som
dess hemland.
Wilsons (och Ingrams) Prunus serrulata var. pub escens bär hos Ohwi nam¬
net P. verecunda (Koidz.) Koehne. Koehnes namn är otvivelaktigt äldst (1912)
gentemot Wilsons (1910) och bör bibehållas. Vad som emellertid är en smula
irriterande är, att den Wilsonska benämningen saknas i synonymförteck¬
ningen, vilket måste ställa till med förvirring, inarbetat som det är i littera¬
turen och plantskolekatalogerna.
Ohwis namngivning av ett annat japanskt körsbär bör man däremot hälsa
med tillfredsställelse. Det gäller det vackra ”Itozakura” eller ”trådkörsbäret”,
sa benämnt för sina mycket tunna och mer eller mindre hängande skott, som
pä våren bära en obeskrivligt gracil blomsterskrud och vilket i Japan finnes
representerat av magnifika, mycket gamla träd. Det har nu i Ohwis flora åter-
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fått namnet Prunus pendula Maxim, och den i Japan och Korea vildväxande
ursprungsformen har benämnts P. pendula f. aseendens (Makino) Ohwi. Ti¬
digare fördes bägge formerna till P. subhirtella Miq., ett buskartat, mycket rikt
blommande körsbär, som av Ohwi (på goda grunder) räknas som en hybrid
mellan trädkörsbäret och det s. k. Fuji-körsbäret, P. incisa Tliunb.
Ett släkte, som definitivt fått en klarläggande behandling hos Ohwi, är
Rhododendra L. Ett par exempel härpå må i korthet anföras. R. braehyearpum I). Don, har slutgiltigt behållits som namn för den i Japan och Korea
vildväxande ganska variabla art, som av japanska botanister med Nakai i
spetsen alltid av olika anledningar försetts med namnet R. fauriei Franch.
eller R. fauriei var. rufescens Nakai. En annan mycket variabel art, som också
länge befunnit sig i europeisk odling, är R. metternichii Siel). & Zucc. Under
detta namn har Ohwi nu fört de varieteter, som spela en hortikulturellt mycket
stor roll, nämligen var. pentamerum Maxim. {R. deyronianum Carr.) och var.
ijakusimanum (Nakai) Ohwi. Det kan möjligen ifrågasättas om ej också den
extremt smalbladiga R. makinoi Tagg. borde räknas till R. metternichii och
dess variationskrets. Detta kan emellertid ej slutgiltigt avgöras förrän herbarieoch odlingsmaterial från hela utbredningsområdet föreligger.
Flora of Japan är en utmärkt handbok. Jisaburo Ohwi, Frederick Meyer,
Egbert G. Wolf och Smithsonian Institution äro att lyckönska.

Tor

(i.

Nitzelius

SHIGETAKA SUSUKI: The illustrations of Japanese plants. Painted by Junzo
Fujishima, supervised by Dr Masaji Honda.
Kyuryudu, Tokyo 1905.
Linnés lärjunge Carl Peter Thunberg var en av de första europeer som hade
tillfälle att besöka Japan, för att närmare lära känna dess växtvärd. Hans
besök i Japan (1775 1776) var visserligen ej langt men utnyttjades intensivt.
Det resulterade i hans klassiska verk ”Flora japonica” jämte en rad andra
viktiga originalarbeten över landets rika flora. Thunbergstraditionen upprätthalles fortfarande med stor livaktighet i Japan och förbindelserna mellan bo¬
tanister och trädgårdsintresserade i Sverige och Japan äro livligare än någon¬
sin. I synnerhet har Göteborgs botaniska trädgård kunnat glädja sig at ett
intensivt utbyte av växter med Japan, vilket väsentligen bidragit till att träd¬
garden nu har en synnerligen representativ samling japanska växter av originalursprung.
En av de växter, som Thunberg beskrev i sin ”Flora japonica”, är Nandina
domestiea, en buske eller ett litet träd tillhörande familjen Berberidaccae.
Denna buske återfinner man detaljrikt avbildad både i färg och svartvitt samt
utförligt beskriven i det första häftet av det under arbete befintliga verket
”The illustrations of Japanese plants” skrivet av botanisten prof. Shigetaka
Suzuki i Suzuki botanical Institute, Tokyo.
Med hänsyn till att hittills få botaniska arbeten från Japan skrivna på annat
än originalspråket varit tillgängliga, måste prof. Suzukis kvartalsvis utkom¬
mande och övervägande engelskspråkiga publikation välkomnas av alla som
äro intresserade av östasiens flora i allmänhet och Japans i synnerhet. Illu-
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strationerna utföras av konstnären Junzo Fujishima, dvs. ett antal ha redan
blivit utförda och presenteras dels i det första häftet ( Nandina domestica) ,
dels i provtrycksform såsom färglagda vykort ( Adonis amurensis, Aucuba japoniea och Camellia sasampia) . De äro konstnärligt tilltalande men äterge
samtidigt med vetenskaplig akuratess resp. växters särdrag.
I häfte nr 1 lämnar förf. i förordet en plan över publikationens fullföljande
och utseende. I den man som färgplanscherna och det övriga bildmaterialet blir
färdigställda kommer dessa och beskrivningarna att löpande publiceras under
en lang följd av är. Det kommer sålunda att bli ett verk av imponerande om¬
fattning om denna plan kommer att kunna fullföljas. Priset är f. n. satt till
kr), vilket med hänsyn till de 19 sidorna engelsk text
800 Y (drygt 11 :
de japanska textsidorna äro 0
kanske kan förefalla något högt. Verkets goda
standard motsvarar emellertid väl priset.
Beskrivningen av Nandina domestica i häfte nr 1 är utförlig och ger på 14
sidor närmast allt, som är viktigt att veta om denna buske: dess botaniska
namn, dess gängse namn ävensom lokalnamn i Japan, dess kinesiska namn
enl. den japanska uttyd ningen av skrifttecken för växten i fråga, vidare artbe¬
skrivning, utbredningsförhällanden, dess botaniska och hortikulturella his¬
toria, dess medicinska värde etc.
Intressant är att läsa att den plats, där ”Nanten” har en av sina rikligaste
förekomster, nämligen Kawakami-mura i prefekturen Yamaguchi (S. Honshu),
har avsatts som ”Natural Monument” av den japanska staten. Förvisso en för¬
utseende och sund inställning! Enligt västerländsk naturskyddspraxis händer
det ej sällan att en art eller en naturtyp först fridlyses när den står på gränsen
till utrotning eller försvinnande av olika orsaker. Är det f. ö. ej ofta så att en
växt värdebedömes endast efter graden av sällsynthet?
Nandina domestica är tyvärr knappast att anse som härdig i vårt klimat.
Därutinnan utgör den ett av (te relativt få undantagen i den stora mängd av
japanska växter, som framgångsrikt lata sig odlas i våra trädgårdar och par¬
ker. Med förväntan emotser man därför de utförliga uppgifter om gamla och
nya östasiatiska trädgårdsväxter, som kommer att presenteras i de följande
häftena av prof. Suzukis ”The illustrations of Japanese plants”.

Tor G. N it ze lins

BerKAHL HASSELHOT: Västergötlands flora. Förteckning över kärlväxter.
lingska Boktryckeriet, Lund 1967. Statens naturvetenskapliga forskningsrad,
Stockholm (distributör). 175 sid. + utvikn.karta. Pris inb. 20: — .
”Andra landskap i riket ha kanske bördigare slätter, större skogar, rikare
berg, mäktigare vattenfall; men intet har en sådan omväxling som vårt. Ty
inom Västergötlands gränser finnes samlat på en gång nästan allt, vad Sve¬
riges natur har att bjuda Sveriges folk.” Dessa något patetiska ord, hämtade
ur E. A. Cederboms hembygdsbok ”Västergötland” (3:e uppl., 1937, s. 10),
innehåller trots sina överdrifter en kärna av sanning. Landskapet känneteck¬
nas nämligen av påtagliga motsättningar i topografiskt, geologiskt och klima¬
tiskt avseende. Älvsborgsdelens ofta dramatiskt sönderbrutna terräng står i
11 -671552 Lustgården 1966-1967
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bjärt kontrast till de skaraborgska lerslätternas flacka monotoni, kambrosilurområdena utgör mineralogiska oaser i det fattiga, västsvenska ”järngnejs”omrädet och landskapets nederbördsrika södra-sydvästra del avviker markant
frän vänerregionen, som är relativt nederbördsfattig. Läggs därtill en odlings¬
historia, som sträcker sig långt ned i den ”grå forntiden”, har förutsättningarna
för landskapets mångfacetterade växtvärld skisserats i sina huvuddrag.
Utforskandet av Västergötlands flora går som sa mycket annat tillbaka till
Linné och hans samtida Kalm. Vissa prelinneanska auktorer lämnar dock
enstaka botaniska uppgifter (mest om träd). Den första samlade bilden av
landskapets flora gavs av Lugnåsprosten August Hud berg i hans opretentiösa
”Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer med
uppgift om växeställen och frekvens efter kollega Ernst Linnarssons och lektor
Bror Forsells med fleres anteckningar” av år 1902.
Rudbergs flora i behagligt fickformat har nu ersatts av överstelöjtnant Karl
Hasselrots ”Västergötlands flora. Förteckning över kärlväxter”, en bok i gängse
floraformat med själva katalogdelen tvåspaltad på ett synnerligen ekonomiskt
vis.
Mellan de båda arbetena ligger 65 år av intensiv, floristisk aktivitet i land¬
skapets olika delar, av vilka dock Göteborgsområdet undantages
det kombineras i sådana här sammanhang liksom i vissa andra med Bohuslän. Många
fackmän och amatörer har ägnat mycket tid ät noggranna inventeringar av den
högre floran inom större eller mindre områden. Namn som N. Albertson, L.
Friden, ,1. A. O. Skårman och G. A. Westfeldt, för att nämna några i den långa
raden av västgötabotan ister, är oskiljaktigt förbundna med landskapets bo¬
taniska utforskande. Dessa otaliga, flitiga inventerares insatser har möjliggjort
den nya floran. Hasselrot har i stort haft samma funktion som sin föregångare,
nämligen att kritiskt värdera och sammanställa det stora faktamaterialet till
en helhet, en lokalregistrerande flora.
I den nya floran medtages på gängse vis såväl inhemska och naturaliseradc
arter, vilka betecknas med halvfet stil, som mer eller mindre tillfälligt uppträ¬
dande sådana, vilka betecknas med kursiv stil. För flertalet arter uppräknas
samtliga kända förekomster (eller förekomstområden: socknar, kommuner el.
dyl.), även sådana, där växten ifråga sedan lång tid tillbaka är utgången.
Allt som allt upptas i floran något mera än 1 000 fetstilsarter (exkl. Taraxa¬
cum och Hieraciiim) . Därtill kommer förutom ett antal taxa av lägre rang drygt
200 kursivarter och ca 175 hybrider. Det är imponerande siffror, som dock
får sin förklaring i den inledningsvis nämnda rikedomen pä vitt skilda natur¬
typer. En jämförande analys av artstocken i Rudbergs och Hasselrots floror
ger många värdefulla upplysningar om växtvärldens dynamik. Ett 70-tal fet¬
stilsarter har konstaterats som nya för landskapet under den aktuella tidsrym¬
den, dvs. minst en ny art varje år!
Några arter har ej återfunnits, medan
andra anses utgångna. Omlagd jordbruksdrift har väsentligt ändrat betingel¬
serna för många arter, som därigenom gått starkt tillbaka. Andra åter har
ökat sin areal. — Ständigt sker det förändringar. Människan är en ytterst på¬
drivande faktor
på gott och ont — i detta skeende.
En flora, som den här recenserade, är sålunda mer eller mindre föråldrad
redan då den ligger på bokhandelsdisken. Den är trots detta ett värdefullt
hjälpmedel såväl för den teoretiskt som den praktiskt arbetande biologen.
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Naturvíirden, till exempel, kräver snabb och exakt information i olika avseen¬
en noggrann och detaljerad flora är därför oundgängligen nödvändig
den
för naturvärdaren i dennes alltmer maktpåliggande värv.
Trots de reservationer man kan rikta mot Hasselrots flora (läs därom i re¬
cension i Svensk botanisk tidskrift, bd 62 (1968), hft 1), måste den hälsas
med tillfredsställelse, da den bör stimulera till fortsatt och intensifierat utfors¬
kande av Västergötlands växtvärld.

Bengt M. P. Larsson

Ton NITZELIUS och HELGE VEDEL: Skogens träd och buskar i färg. Färgillus¬
Almqvist & Wiksell,
trationer av Ebbe Sunesen och Preben Dahlström.
Stockholm 1966. 231 sid. med 96 färgpl. och talrika textfigurer. Pris inb. 16: 50.
Den danska utgåvan ”Træer og buske i skov og hegn” med text av Johan
Lange och Helge Vedel recenserades i Lustgården årg. 43 (1962) av professor
Nils Sylvén. Det briljanta illustrationsmaterialet är det samma i denna nya ut¬
gåva, som ingår i Almqvist & Wiksells Färgserie.
Texten har bearbetats för svenska förhållanden av Tor Nitzelius. Huvud¬
parten utgör en direkt översättning av den danska texten, där dock avsnitt
av lokalt danskt intresse ersatts av motsvarande uppgifter för Sverige. I nomenklatoriskt avseende följer Nitzelius huvudsakligen Nils Hylanders ”Våra
prydnadsväxters namn på svenska och latin” (2:a uppl., 1960). Utbredningskartorna liar reviderats ocli i vissa fall är det stora skillnader mellan de båda
utgåvorna. Som exempel kan nämnas kartorna över Ulmns glabra (s. 157; hos
Lange & Vedel s. 155), IL carpinifolia (s. 158 resp. s. 155) och U. laevis (s.
159 resp. s. 156). För de båda första arterna omnämnes i texten förekomst i
Asien utan att sådan markerats på kartorna i den svenska upplagan. De båda
versionerna av utbredningen hos Jnniperns communis (s. 134 resp. s. 132)
inbjuder till en jämförelse med Hulténs karta i ”The Circumpolar Plants. I.”
(1962, karta 66). Av denna framgår att Nitzelius’ kartbild för Eurasien och
Lange & Vedels för Nordamerika har störst likhet med Hulténs. — En av kart¬
bilderna har vid tryckning blivit utan grön markering (Ainas glntinosa, s. 148).
Detta är förutom ett felaktigt latinskt namn (nyponrosen på s. 78 kallas Rosa
pimpinellifolia i stället för Rosa canina) det enda störande tryckfelet i boken.
Av de avslutande textavsnitten har några nyskrivits. Carl-Axel Jansson
svarar för kapitlen ”Den svenska skogens historia efter istiden” och ”Männi¬
skan och skogen”. Hans fyra schematiska kartbilder (s. 206-207) kan med för¬
del kompletteras med motsvarande hos Magnus Fries i ”The Plant Cover of
Sweden” (1965, s. 276-277). Den danska utgåvan har motsvarande avsnitt som
de nu nämnda. Helt utan motsvarighet i den danska är däremot Tryggve
Troedssons kapitel ”Växtplatsens miljöfaktorer”.
Som sammanfattning kan sägas att det goda slutbetyg Nils Sylvén gav ori¬
ginalupplagan helt kan överföras till dess svenska version. Ett önskemål för
en eventuell ny upplaga vore en litteraturförteckning, gärna av samma om¬
fattning som i originalupplagan och med de tillägg, som kan anses nödvändiga
med tanke pä nytillkomna textavsnitt.
Bengt M. P. Larsson
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Aksel Olsen 1887 6. August 1967.

Hørsholm Bogtrykkeri

( 1 9(>7 ) .

Oplag

500 ex. 29 sid.
Den välkände, danske plantskolemannen Aksel Olsen uppvaktades pä sin
80-arsdag med en liten läcker hyllningsskrift. Olsen ”har gennem sit virke med
planter beriget plantebestanden i danske haver i en grad, som icke kan vur¬
deres højt nok”, skriver Ernst Floto och Olaf Olsen oeh fortsätter: ”Alene
Hhododendron
hans pionerindsats for dyrkning af en enkelt planteslægt
er af sä stort format, at det må vække beundring og tildele ham uvisnelig
Det är därför helt följdriktigt att den s. k. Rhododendronkredsen
hæder.”
tagit initiativet till denna hyllningsskrift, som illustreras med ett litet urval
av Olsens förträffliga teckningar av olika rhododendronarter i hans egna an¬
läggninga r.
Aksel Olsens verksamhet som fostrare av trädgärdselever, plantskoleman
och trädgardsanläggare belyses initierat och personligt av olika författare.
Olsens speciella skötebarn, bans ”geografiske Haver” i Kolding (jfr Lustgår¬
den 1964/65, s. 64) och deras historia skildras av Børge Nelleman.
Bengt M. P. Larsson
Utgiven av Dansk
Dansk Dendrologisk Årsskrift. Band 2, häfte 1 II.
Dendrologisk Forening, Köpenhamn 1963-1965. Tryckt av Andelstrykkeriet i
Odense.

Var danska systerförening arbetar oförtrutet vidare, vilket inte bara tar
sig uttryck i långsamt men säkert ökande medlemsantal utan även i nya häften
av Dansk Dendrologisk Årsskrift. Sedan band 1, omfattande fem häften om
sammanlagt 672 sidor, recenserades i Lustgården 43 (1962), har av andra
bandet två häften utkommit: I (1963) omfattar sid. 1 120 och II (1965) sid.
121-324.
I det första häftet publiceras ett antal av professor Kai (irams efterlämnade
manuskript, mestadels föredrag, samt några artiklar ur dagspressen. Avsikten
är, som redaktören Emil Hartman skriver i sitt förord, ”at de tanker og erfa¬
ringer, som prof. Gram ber fremsatte, kan blive tilgængelig for en større kreds
og virke som udgangsmateriale for videre studier”.
Helt naturligt är innehållet mycket växlande, allt ifrän värdefulla över¬
sikter om botanisk nomenklatur (s. 70) och om artbegreppet inom dendrolo¬
gien (s. 79) till humoristiska minnesbilder av Raunkiaer som akademisk lä¬
rare (s. 113).
Det är väl mera sällan som ett föredrag direkt kan gå i tryck
och man märker detta även bär. Dock bidrar de olika uppsatserna till att
förstärka det allmänna intrycket av professor Gram som en ovanligt mångsidig
forskare med osedvanlig pedagogisk förmåga, vilket även framhålles i Vald.
M. Mikkelsens nekrolog, vilken avslutar häftet.
Det andra häftets tyngst vägande bidrag är Poul Søndergaards ”Kimplanter¬
nes morfologi og udvikling bos de i skovbruget almindeligt anvendte nåletræer”
(s. 185-247). Groddplantans utveckling fram till andra tillväxtperiodens slut
hos 29 barrträdstaxa beskrives detaljerat i text och bild. Bestämningsnycklar
har utarbetats, dels för släktena, dels för arterna inom varje släkte, vanligtvis
med skilda nycklar för 1/0- och 2/0-plantor.
Man får med författaren hoppas
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iitt denna nyttiga sammanställning snart efterföljes av en liknande för löv¬
träden.
Vresbokar är ju ett aktuellt ämne och Krafts översikt i denna volym kom¬
pletterar pa ett värdefullt sätt Just Holtens uppsats om ”Vrange bøge pä Farum
skovdistrikt” (s. Kil). Att dessa märkliga bokar hör till de mest svårfotograferade av alla dendrologiska objekt kan bara konstateras.
Där kameran star sig slätt kan ett ritstift i en skicklig tecknares hand lyckas
utmärkt. Detta framgär med all önskvärd tydlighet av Ingeborg Frederiksens
teckningar av ”berømte træer”, bland vilka ”den vrange Bøg i Krogelund”
ingar. För de faktarika textkommentarerna till bilderna svarar P. Chr. Nielsen.
Bland de avbildade åldringarna återfinns även de tre vittberömda ekarna
i Nordskoven vid Jægerspris. Tb. Jensen har specialstuderat två av dessa,
Kongegen och Storkeegen, för att försöka fastställa deras ålder (s. 148). Som
minimivärden har han kommit fram till 1 424 resp. 798 år.
Bland övriga bidrag i det innehållsrika häftet märks, förutom ett flertal exkursionsrapporter, Johan Langes förteckning över lignosbeståndet i Hesede
plantskole med karta, (ieorg Schlätzers skildring av Sophora ioromiro’ s his¬
toria pa Påskön samt II. N i lans Jensens rapport om ormhasselns ( Corylus
anellana f. conforta) förekomst i danska trädgårdar.

Bengt M. P. Larsson

Arsskrifl for planteskoledrift og dendrologi 19 (Pi. 11. årgang.
Norsk planteskolelag. Oslo 1965. 64 sid.

Utgiven av

Den första fridlysningen av ett enskilt träd i Norge ägde rum 1914, dä eken
”Den gamle mester” på Ölberg prestegård i Krødshered fredades. Detta fram¬
gär av Odd vin Beisæters uppsats ”Fredning av tre i Noreg”, där han inled¬
ningsvis skildrar naturskyddsrörelsens framväxt och nutida organisation. Nor¬
ges första naturskyddslag kom 1910 och den nu gällande (Lov om naturvern)
bär året 1954.
Av totalt drygt 400 genomförda fridlysningar avser 3/4 träd, vilket beror
pa att det är relativt enkelt att fa ett träd skyddat. Antalet sedan 1914 skyddade
träd (inkl. trädgrupper och alléer) torde uppgå till ca 500; mänga av dessa
är nu döda och borta, varför den aktuella siffran torde vara ca 450.
Intresset för skydd av enstaka träd har varit relativt jämnt fördelat under den
aktuella tidsperioden, dock med en topp under 1930-talet och en naturlig ned¬
gang under senaste krigstid. Geografiskt sett är fördelningen mycket ojämn
med en stark koncentration till fvlkena på Vestlandet å ena sidan och kring
Oslofjorden a den andra.
Självklart är det i första hand träd av inhemska arter som fredats. Av totalt
29 arter är endast 8 främmande, representerade av 12 träd. Vanligast är ek
(81), tall (71), gran (43), vårtbjörk (36), en (28) och ask (18).
Ln fridlysning kan ha motiverats på varjehanda sätt. Vanligtvis är trädet i
fråga av vetenskapligt intresse genom sitt speciella växtsätt (ex. ormgranar,
klotgranar, bordsgranar o. s. v.), sin ovanliga storlek (extrem höjd eller stam¬
omkrets) eller sin höga alder. Sällsynta arter, både inhemska (ex. den ende¬
miska Sortais subpinnata) och introducerade (ex. Cedrns deodara och Crgp-
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tomeria japonica), hör naturligt till denna kategori. Ytterligare mänga välut¬
vecklade individ av främmande trädslag ( Araucaria, Sequoiadendron, Ailanthus, Cari/a m. fl.) är värda skydd. Skälen för fridlysning kan även vara his¬
toriska eller rent estetiska (landskapsbilden).
Årsskriften innehåller vidare bl. a. en uppsats om parasitsvampar på blad
av poppel samt en översikt av gällande växtskyddsbestämmelser för införsel

av plantmaterial.
Ii en i/l M. P. Larsson
Acla Prûhoniciana. 6-8 (1963 1964).
Liksom i de tidigare häftena behandlas i huvudsak olika rumsväxter (Be¬
gonia tuberhybrida, Cyclamen persicnm, Pelargonium zonale och Primula
malar o ides) . En uppsats har direkt dendrologiskt intresse, nämligen K. Hieke:
Die Gehölzarten in den Schlosspärken der Znaimer Umgebung (Zusammen¬
fassung) (8/1964). Lignosfloran i sex olika slottsparker förtecknas och parker¬
nas nuvarande tillstånd beskrives.

Vêdecké Práce VÚOZ v Prúhonicích. (1965).
K. Hieke: Tree species in the parks of castles in Middle Bohemia (Summary).
Detaljerade data frän totalt 142 parker och arboreta, insamlade under aren
1958 1964, presenteras i text och tabeller. En anläggning (förutom Prûhonice,
som ej medtagits i denna inventering) har mer än 200 taxa, sex parker har
mellan 100 och 200 taxa och inte mindre än 58 olika anläggningar har mellan
50 och 100 taxa.
I artlistan lämnas uppgift inte bara om var en art finns
utan för flertalet även om de olika individens höjd, stamomkrets, blomning,
fruktsättning, växtsätt samt om skador m. m.
Behovet
E. Caluszka: Green areas and belts in settlements (Summary).
av grönområden av olika slag i anslutning lill bostadsbebyggelse i större och
mindre tätorter diskuteras och exemplifieras. Ett antal planskisser visar hur
man bäst utnyttjar skugg- och ljusområden kring höghus.
J. Nozicka: Beginnings and development of literature on ornamental garden¬
ing and floriculture in our country (Summary). — År 1558 utkom den första
hortikulturella boken på tjeckiska, vars titel i engelsk översättning lyder ”Book
about the Planting of Delicious Gardens”. Under 16-1700-talen utnyttjades här
liksom pa många andra hall tyska och engelska arbeten. Först fr. o. m. 1877
börjar en rent tjeckisk trädgårdslitteratur utkomma med en såväl kvalitativ
som kvantitativ stegring fram till våra dagar.
Volymen innehåller vidare uppsatser om tulpanodling, om drivning av ro¬
sor och om prydnadsväxtförädling.

Rocznik sekeji dendrologicznej polskiego towarzystwa botanicznego (Annales
de la section dendrologique de la société botanique de Pologne). XVIII XIX.
(1964-1965).

Vol. XVIII (1964) :
S. Myczkowski: Morphologische Differenzierung der Kiefer-Plusbäume und
Kiefer-Klonen (Pinas silvestris L.) an der polaren Waldgrenze in Schweden
(Zusammenfassung) .
17(1

J. Jenik: Chorology of autochthonous trees and shrubs in Czechoslovakia
En värdefull tabellarisk sammanställning av existerande iitbredningskartor för träd ocli buskar i Tjeckoslovakien lämnas i anslutning till
en omfattande bibliografi.
.1. Pokorný: Contemporary state in the research of biology and breeding of
Av intresse är bl. a. en bibliografi över
trees in Czechoslovakia (Summary).
de gängna 15 arens publikationer om trädförädling i landet.
Volymen innehåller dessutom bl. a. förteckningar över träd och buskar i
olika parkanläggningar. Från staden Brzeg, 5 mil SÖ om Wroclaw, rappor¬
teras sålunda 31 arter barr- och 203 lövlignoser.
( Summary ) .

Vol. XIX (1965) :
T. Gorczynski & B. Molski: Dendrochronologie im Dienste der Archäologie
(Zusammen Fassung) .
Janina Sokolowska: The tree-like guidance plants for the phenological
seasons in Poland (Summary).
På fenologiska grunder har olika delar av
vegetationsperioden definierats och därvid har olika dendrologiska objekt
använts som ”ledarter”. Den tidigaste våren sammanfaller med pollinationen
hos Salix caprea, förvåren infaller vid lövsprickningen hos Betula pendula
(-verrucosa) och (hög) våren sammanfaller med blomningen hos Syringa
vulgaris. Försommaren infaller samtidigt med blomningen hos Sambuens nigra,
högsommaren samtidigt med blomningen hos T ilia cordata, den tidiga hösten
med fruktmognaden hos Aesculus hippocastanum och slutligen (hög) hösten
med lövfällningen hos Betula pendula.
För dessa sju olika företeelser har fenologiska kartor (baserade på 10 års
iakttagelser) upprättats. Av dessa framgår att våren börjar tidigast i landets
västra delar medan det motsatta förhållandet gäller för hösten.
Maria Gostynska: The present-day state of the localities of the steppe cherrytree (Cerasus frutieosa (Pall.) Woronow) at the Lower Vistula (Summary).
Prunus (Cerasus) frutieosa har en nordlig exklav i norra Polen. Antalet före¬
komster inom detta område har under senare tid gått starkt tillbaka och
skyddsåtgärder krävs för att säkra artens fortbestånd. Intressanta skillnader
i artens ekologi inom dess exklav och dess sydliga huvudområde diskuteras.
J. Hrynkiewicz & Jadwiga Telezynska: Sophora japonica L. in the Wroclaw
Pagodträdet förekommer i 19 ex i stadens parker och
parks (Summary).
förff. har studerat dessa med avseende på blomningstid, nektarproduktion,
fruktsättning m. m.
J. Tumitowicz: Abies balsamea Mill, and Abies concolor Lindi. et Gord. in
the forests of eastern Poniarze (Summary).
Båda dessa introducerade arter
saknar betydelse ur produktionssynpunkt jämfört med inhemska arter.
R. Zarçba: A few remarks concerning the tree-like forms, the biology and
the application of the Common Juniper (Juniperus communis L.) (Summary).
Tvä förekomster av trädenar beskrives. Den större förekomsten har bl. a.
upp till 12,5 m höga ex med en diameter på upp till 56 cm.
H. Eder: Przeghjd drzew i krzewów iglastych uprawianych w lesnym arbo¬
retum w Bogowie. II.
Behandlar släktena Lari.r, Picea, Pinus, Pseudotsuga
och Tsuga i arboretet i Bogowie.
C. Pacyniak & J. Surminski har studerat virkesegenskaperna hos Lirioden-

—
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dran tiilipifera och Hippophaë rhamnoides. \V. Seneta beskriver en ny Ber¬
ber is-hybrid (B. x chopinii = koreana x vulyaris) samt tva nya Forsythia- hybri¬
der (F. x kobendzae och F. x variabilis) I övrigt behandlas naturaliserai! A/nclanehier ovalis samt nya lokaler för Betula humilis och Rhododendron flavnm.

.

Arboretum Kórnickie. IX-X (1964-1905) .

Vol. IX (1964):
S. Bialobok: Studies on Populus tomentosa Carr.
Efter ingíiende morfo¬
logiska studier hävdar förf. att P. tomentosa är att anse soin en hybrid mellan
någon typ av P. alba (var. Bolleana eller var. Bachofenii) fran de inre delarna
av Centralasien och sannolikast den kinesiska P. tremula var. David iana. Hy¬
briden har troligtvis uppkommit i kontaktområdet mellan de nämnda enhe¬
terna i västra delen av centrala Kina (jfr karta, fig. 5). I tabell I redovisas de
berörda systematiska enheternas morfologiska skiljaktigheter pä ett överskåd¬
ligt sätt.
K. Browicz: On the geographical distribution of Platanus orientalis L. in
Bulgaria.
Den orientaliska platanens naturliga nordgräns anses övertvära
södra Balkanhalvön. I Bulgarien har arten två skilda forekomstomraden, dels
i landets sydvästra del (vid floden Struma med tillflöden), dels i dess sydöstra
hörn (Khodope) kartor: fig. 1 (totalutbredningen) och f ig. 2 (lokaler i Bul¬
garien)]. Lokalerna förtecknas och några beskrivs i detalj. Artens ekologi dis¬
kuteras.
\V. Bugala: Lilacs in the Kórnik Arboretum and their acclimatization to
date (Summary).
Syrenkollektionen i arboretet omfattar 20 arter, 4 hybrider
och ca 130 varieteter, av vilka flertalet hör till Syrinya vulyaris. Utgående Iran
observationer under upp till 40 ar konstaterar förf. att nästan alla taxa klarar
”normala” vintrar utan skador. Vintern 1955—56, som kännetecknades av ab¬
normt hög temperatur under december och januari månader och mycket lag
temperatur under februari månad, gav en hårdhänt testning av det odlade ma¬
terialet. Helt utan skador var S. Meyeri Schn., S. mierophylla Diels, S. velutina
Kom., S. Wolf ii Schn., S. Komarowii Selin, och S. amurensis Hupr. S. villosa
Vahl och S. pekinensis Hupr. tillfogades allvarliga skador medan S. pinnatifolia Hemsl. dödades.
Förf. framhåller S. Meyeri och S. velutina som speciellt dekorativa och odlingsvärda.
Alina Hejnowiez: Anatomical studies of Larix polonica Bacib. wood (Sum¬
Tre träd av polsk lärk har detaljstuderats ur vedanatomisk synpunkt.
mary) .
S. Bartkowiak & S. Bialobok: Growth analysis of poplar hybrids from sec¬
tion Pence Duby (Summary).
Tillväxten hos fem hybridavkommor (P. Iremuta xP. alba, P. x canescens xP. tremula, P. x canescens royalinensis x P.
x canescens pyramidalis samt P. tremula x F. x canescens pyramidalis ) har
studerats under en sjuårsperiod.
Z. Bohi: Inheritance of pyramidal crown form by the hybrid progeny of
Populus pyramidalis Roz. (Summary).
B. Suszka: The influence of method and duration of stone storage on the
germination capacity of mazzard cherry {Prunus avium L.) (Summary).
B. Suszka: Warm-followed-by-cold stratification of seed from cultivated
varieties of plums and the sweet and sour cherries (Summary).
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S. Biatobok et at.: A report on tlu* studies in the field of forest genetics. —
Beglerna för urval av s. k. plusträd beskrives. Dessa var tidigare lika stränga
som i Sverige, men har av olika skäl mjukats upp. Fram till 1 maj 19(53 har
8(57 plusträd registrerats och merparten är helt naturligt barrträd, men även
manga lövträd är representerade (ex. Alnus glutinosa 113 st., Fayas silvatica
59, Quereus spp (53 och Tilia cordata 23).
Vol. X (19(55).
K. Browicz & J. Hrynkiewicz-Sudnik : The Common Privet ( Liyustrum vul¬
gare L.) in Poland (Summary).
Den vanliga ligusterns totalutbredning i
Polen har karterats (karta 1 vid sid. 9). Artens naturliga förekomster är in¬
skränkta till södra delen av landet, medan den som förvildad förekommer ända
till östersjökusten. Artens sociologi diskuteras.
S. Barthowiak & Maria Gostyhska-Jakuszewska : Variability of Staphijlea
pinnatu L. seeds (Summary).
Hanna Straus: A characteristic of some of the species and varieties of the
Arboretets R / b cs-k olgenus Ribes L. in the Kórnik Arboretum (Summary).
lektion omfattar nu 59 taxa. Huvudparten av dessa kommer fran den samling
som släktets monografi Janczewski bragte samman i Krakow.
W. Bugata & Maria Hlyniowa: Frost damages to trees and shrubs in the
Vintern 19(52
Kórnik Arboretum caused by the winter 19(52/(53 (Summary).
(53, den fjärde svära vintern pä de senaste 40 åren, kännetecknades av en lang,
sammanhängande köldperiod (1 dec. 5 mars) och kvarliggande snötäcke
( ”sibirisk vinter”). Under denna period var dygnsmedeltemperaturen aldrig
över ()°C. Lägsta temperatur i marknivån, 32,1°C, avlästes i Kórnik den 20
Vintern förorsakade svära skador på lignoser över hela Polen. 1
januari.
arboretet dödades manga gamla barrträd: T suga mertensiana, Pieea orientalis,
Abies nordmanniana, A. pinsapo, Chamaecij paris lawsoniana m. fl. Särskilt
yngre individ av Taxus erhöll svåra skador, medan Metasequoia klarade sig
Manga lövlignoser erhöll partiella skador, som snabbt läktes
utmärkt.
(Magnolia soulangeana, Jugions regia, Fraxinus ornus, Ailant hus glandulosa
m. fl.). Mänga buskar frös ned till marken, men sköt nya skott sommaren 19(53
(Coloneaster, Deulzia, Forsythia, Weigela, Ilgdrangea, Spiraea, Berberis m. fl.).
Flertalet städsegröna buskar skadades svårt eller dödades.
(5. Kaczmarek & Janina Suszkowa: Frost injuries in the pomological orchard
in Korn i k during the severe winter 19(52/(53 (Summary).
/. Pohl & Z. Stecki: The inheritance of some morphological leaf characters
by hybrid progeny of Populus angulata eordata Sim. Louis (Summary). Pro¬
blem i anslutning till poppelhybrider behandlas även i tvenne uppsatser av
Bartkowiak & Biatobok.
M. Giertyeh & T. Przybylski: Pine and spruce grafting at the Institute of
Dendrology and Kórnik Arboretum (Summary).
B. Suszka: The present state of Forsythia breeding in the Kórnik Arboretum
( Summary) .
S. Biatobok & II. Chylarecki: Cultivation of exotic tree species in forest
conditions in Poland (Summary).
I denna volymens största uppsats sammanfattas det som hittills är känt om försöksodling i Polen av främmande
trädslag av ekonomisk betydelse. Sammanlagt förekommer 32 arter i odling, 24
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av dessa är nordamerikaner och 6 asiater. Totalarealen för försöksodling upp¬
går till drygt 3 000 ha. Barrträden är som väntat häst representerade. Störst
odlingsyta har Pseudotsuga Menziesii med 1 400 ha fördelade pä 1 109 ytor.
Stor areal upptar även Pinus strobus, Larix teptolepis, Thuja gigantea, Piuus
uigva och Picea sitchensis.
Av lövträden har Quercus borealis (047 ytor om
Detaljerade
totalt 724 ha), Carga ouata och Juglans regia störst odlingsareal.
data om samtliga försöksytor och deras odlingsmaterial lämnas i en 39-sidig
tabell.
Av volymens övriga bidrag kan nämnas en botan isk-dendrologisk reserap¬
port frän Vietnam av T. Przybylski.
Bengt M. P. Larsson
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FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI

OCH PARKYÅRD

Styrelseberättelse för är 1965
Föreningens aktivitet liar under året präglats av en intensiv exkursionsverksamhet med mycket livligt deltagande från medlemmarnas sida. Försöken att
Åstadkomma en breddad rekrytering av framför allt yngre medlemmar liar fort¬

satts.
Föreningen liar under året gjort två stora och smärtsamma förluster. Vår
höga beskyddarinna, drottning Louise, avled den 7 mars. I henne förlorade vår
förening en hängiven naturvän och blomsterdyrkare. Bilden av drottning
Louise i parken på Drottningholm eller i Sofieros trädgård ger alla dendrologer ett bestående minne av såväl en uppburen och aktad drottning som en
sällsynt fullödig personlighet.
Föreningens sekreterare sedan 1957 och under senare år även skattmästare,
trädgårdsmästaren Erik Hedström, avled den 3 november. Föreningen har i
honom förlorat inte bara en skicklig funktionär och charmerande medlem
utan kanske framför allt den främsta drivkraften bakom all föreningens verk¬
samhet. Tack vare lians brinnande entusiasm och oerhörda arbetsförmåga blev
det möjligt att med så lysande resultat genomföra föreningens med åren allt
omfångsrikare arbetsprogram. Vi kommer att bevara de bortgångnas minne i
djup vördnad och stor tacksamhet.
Föreningens 4(i:e årsmöte hölls den 14 mars på restaurang Solliden i Stock¬
För 15:e gången omvaldes
holm med 100-talet deltagande medlemmar.
greve Torgil G. von Seth till ordförande. Till ledamöter i styrelsen för perio¬
den 1965-67 omvaldes friherrinnan Görvel Gyllenstierna, trädgårdsarkitekt FST
Vera Norin och laborator Magnus Fries samt nyvaldes greve Oscar W. Douglas
och major Axel Brunnström. Till suppleanter för samma period omvaldes stads¬
trädgårdsmästare Carl Fredby, trädgårdsmästare Erik Hedström och akademi¬
trädgårdsmästare Helmuth Wanderoy. För perioden 1964-66 fyllnadsvaldes som
ordinarie friherre Gösta Adelswärd och som suppleanter professor Per Friberg
och advokat Olof-Fredrik Smedberg. — Till revisorer för 1965 omvaldes forstmästare Björn Ditzinger och trädgårdsarkitekt FST Bertil Mo som ordinarie
och hortonom Gunnar Almquist som suppleant.
Efter sedvanliga årsmötesärenden höll professor Per Friberg från trädgårdshögskolan i Alnar]) föredrag om ”Mina universitet . . . miljöer och undervis¬
ningsformer”. Föredraget, som illustrerades med ett stort antal bilder, formades
till en exposé över trädgårdsarkitekturens utveckling, medel och metoder. Den
uttömmande programförklaringen för den framtida undervisningens målsätt¬
ning vid Alnarpsinstitutionen mottogs med stort intresse från medlemmarnas
Vid kaffet efter dendrologmiddagen visade Erik Hedström bilder från
sida.
den gångna höstens exkursion till Nordjylland. Han gav även en introduktion
till den kommande Frankrikeresan.
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Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet har genomförts helt efter upp¬
gjorda planer. Inte mindre än fem exkursioner har arrangerats med stor an¬
slutning och givande resultat. Då dessa exkursioner i detalj kommer att be¬
skrivas i uppsatser i Lustgården, lämnas här endast följande schematiska övei
sikt: 11-25 maj (Frankrike), 13 juni (Häverö prästäng), 21 22 aug. (Oslo), 12
sept. (Västerås) samt 17 okt. (NV Skåne).
Under tiden 25 april 12 sept, anordnade Östergötlands och Linköpings
stads museum en utställning över ”östgötsk trädgårdskonst”, till vilken lor¬
eningen lämnade ekonomiskt bidrag. Som de drivande krafterna bakom ut¬
ställningen märktes styrelseledamöterna greve Douglas och friherre Adelswärd.
I samband med utställningen anordnades fyra endagsutfärder, i vilka för¬
eningens medlemmar hade möjlighet deltaga.
Av föreningens årsbok Lustgården har under året en dubbelvolym avseende
1954- 65 (årg. 45-40) varit under arbete. Statens naturvetenskapliga forsknings¬
rad har för 1965 lämnat ett tryckningsbidrag på 2 500 kr.
Föreningens styrelse har under det gångna aret haft två sammanträden och
dess arbetsutskott ett sammanträde. Dessutom har åtskilliga ärenden avgjorts
inom smärre arbetsgrupper, efter konferenser per telefon samt per korrespon¬
dens.
Såsom funktionärer har under året följande fungerat: sekreterare: Erik Hed¬
ström (t. o. m. 3 nov.) och Bengt M. P. Larsson (fr. o. m. 4 nov.) ; skattmäs¬
tare: Erik Hedström (t.o. m. 3 nov.) och Helmuth Wanderoy (fr. o. m. 4 nov.,
med ansvar för förvaltningen fr. o. m. 6 okt.) samt redaktör: Bengt M. P. Lars¬

son.
Vid årsskiftet 1965-66 hade föreningen 555 medlemmar fördelade på följande
kategorier: 5 hedersledamöter, 6 stödjande medlemmar, 54 ständiga medlem¬
mar, 426 årsbetalande medlemmar samt (54 familjemedlemmar.
Styrelsen ber till sist att få framföra ett varmt tack för all den välvilliga
och oskattbara hjälp, som den fått mottaga, och för det stora intresse, som
\ isats den från vida kretsar.

Upsala i mars 1966.
Föreningen för dendrologi och parkvård

Dess styrelse
Torgil G. von Seth
ordförande

Bengt XI. P. Larsson
t. f. sekreterare

Styrelseberättelse för år 1966
Föreningens aktivitet har under året präglats av en sedvanlig exkursionsverksamhet med livligt intresse från medlemmarnas sida. En glädjande tillströmning
av nya medlemmar
icke minst familjemedlemmar, som ju är särskilt välkomna
har kunnat konstateras, men totalantalet är fortfarande alltför lågt
för att i längden kunna bära en årspublikation av Lustgårdens klass och om¬
fång.
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Föreningens 47:e Årsmöte hölls den 13 mars på Sjöfartsluiset i Stockholm
med 100-talet deltagande medlemmar och deras gäster. Årsmötet inleddes med
en parentation över hedersordföranden, professor Robert Fries, föreningens
ordförande under 20 ar och styrelseledamot sedan dess stiftande samt träd¬
gårdsmästare Krik Hedström, föreningens sekreterare sedan 1957 och under
1904 05 dessutom skattmästare. För lb:e gången omvaldes greve Torgil (i. von
Seth till ordförande. Till ledamöter i styrelsen för perioden 1966-68 omvaldes
greve Torgil (i. von Seth, trädgårdsarkitekt FST Sven A. Hermelin, docent
Nils Hy lander, amanuens Tor Nitzelius och fru Ulla Ditzinger. Till suppleanter
för samma period omvaldes fil. dr Arvid Nilsson och nyvaldes fil. lic. Bengt
M. 1\ Larsson. För perioden 1965-67 fyllnadsvaldes som suppleant fil. kand.
Ingvar Nordin. Till revisorer för 1966 omvaldes forstmästare Björn Ditzinger
och byrådirektör Bertil Mo som ordinarie med hortonom Gunnar Almquist som
suppleant.
Det första exemplaret av den omfångsrika dubbel volymen av Lustgården
tillika bylln ingsskrift för föreningens jubilarer Torgil von Seth och
1964-65
Sven A. Hermelin
överlämnades till dem båda av agronom Hans Landgren,
som i etl inspirerat anförande hyllande dem och erinrade om deras stora in¬
satser för föreningen.
Ffler sedvanliga årsmötesärenden höll trädgårdsarkitekt FST Walter Bauer
ell mycket uppskattat föredrag om ”Förnya och bevara gamla parker” åtföljt
av underbara bilder. 1 föredraget behandlades särskilt anläggningarna vid
Sundbyholm och Wenngarn, de äldsta delarna av Drottningholms lustgård
samt engelska parken vid Forsmarks Bruk.
Vid kaffet efter dendrologmiddagen visade trädgårdsarkitekt Magnus John¬
son bilder från vårens resa till Frankrike och amanuens Ingvar Nordin gav
en uppskattad presentation av den kommande Gotlandsresan.
Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet har genomförts efter uppgjorda
planer. Tre exkursioner har kunnat genomföras med god anslutning och utan
förluster för fören ingskassan. Dä exkursionerna kommer att beskrivas i Lust¬
gården, lämnas här endast följande schematiska översikt:
Årets stora resa hade samlat nära nittio deltagare. Vädret
.9-72 juni dot land.
var det allra bästa och alla fick sitt lystmäte av väl hävdade ängen med
orkidéer, sjöfågel och bad på Stora Karlsö m. m. För veterligen första gången
dyrt stadshotell för de kräsna resp.
prövades två vitt skilda typer av logi
billigt vandrarhem med flerbäddsrum för de yngre och mera spartanska. Allt¬
för långtgående slutsatser beträffande detta systems förträfflighet bör inte
dras, då vandrarhemmets rum och mat var av hög klass medan det aktuella
hotellets omsorger om gästerna måhända inte luinnit ifatt priserna. Mycket
uppskattad reseledare var Ingvar Nordin.
Styrelseledamöterna Vera Norin och Leif Ekman
2-3 september Bohuslän.
hade med Lennart Hildingssons hjälp ordnat en uppskattad resa med två väl¬
fyllda bussar. Programmet omfattade ett aftonbesök med middag på Nääs samt
goda exempel på Skogssällskapets landskapsvårdande verksamhet, besök på
Sundsby, Morlanda och Gullmarsberg under den påföljande dagen. Ganska då¬
ligt väder dämpade inte humöret och alla deltagarna var nog överens om att
detta var den rätta kompositionen av en kortare exkursion.
Lördagen därpå var vädret verkligen riktigt uselt men ändå
10 september.

—
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samlades 30-talet tappra dendrologer på Sofiero, som visades under sakkunnig
ledning varpå följde besök i Hälsingborgs och Landskronas parker ocli träd¬
gårdsanläggningar.
2-11 september ordnades trädgårdsutställningen Flora och Pomona i Norrkö¬
ping och föreningens alla medlemmar erhöll utställningsfoldern. Föreningens
egen folder med aktuell inlaga utdelades till besökarna.
Senare i september var en trädvårdskurs på Polhems Stjärnsund planerad.
Tyvärr sammanföll tiden med valdagen varför arrangemanget trots ett visst
intresse måste inställas.
Omedelbart efter årsmötet utkom föreningens årsbok Lustgården med en
dubbelvolym. Statens naturvetenskapliga forskningsråd har för 1906 lämnat
ett tryckningsbidrag på 3 000 kr.
Föreningens styrelse har under det gångna året haft ett sammanträde och
dess arbetsutskott fyra. Dessutom har åtskilliga ärenden avgjorts inom smärre
arbetsgrupper, efter konferenser per telefon samt per korrespondens. Pä sty¬
relsens uppdrag har sekr. och trädgårdsarkitekt Magnus Johnson rekognoscerat
exkursionen till Österrike under tiden 23.9-2.10.
Såsom funktionärer har under året följande fungerat: sekreterare: Mårten
Smedberg; skattmästare: Helmuth Wanderoy samt redaktör: Bengt M. P. Lars¬
son med Gösta Adelswärd som utsedd efterträdare.
Föreningens omfattande lager av äldre årgångar av Lustgården har under
arets lopp noga inventerats och förpackats på ett betryggande sätt. Som framgar av folderinlagan saknas vissa årgångar och återköpes medan andra finns
i överskott och därför säljas till förmånspris.
Samtliga ständiga medlemmar har under året tillskrivits med en uppmaning
att stödja föreningens verksamhet t. ex. genom anmälan av familjemedlemmar
och kontantbidrag (så att räntan på erlagt belopp bättre motsvarar sjiilvkostnaden för Lustgården och erhållen medlemsservice). Sammanlagt inflöt ca 1 300
kronor och tvenne familjemedlemmar anmäldes.
En enkel matrikel har färdigställts och distribuerats under augusti. Mänga
rättelser har anmälts och i den mån materialet blir så korrekt som önskvärt
kommer det att tryckas i nästa utgåva av Lustgården.
Vid årsskiftet 1960-67 hade föreningen 573 (555) medlemmar fördelade på
följande kategorier: 1 (1) förste hedersledamot, 3 (5) hedersledamöter, 6 (6)
stödjande medlemmar, 53 (54) ständiga medlemmar, 435 (426) ärsbetalande
medlemmar samt 75 (64) familjemedlemmar.
Styrelsen ber till sist att få framföra ett varmt tack för all den välvilliga
och oskattbara hjälp den fått mottaga, och för det stora intresse, som visats
den från vida kretsar.

Stockholm i januari 1967.
Föreningen för dendrologi och parkvård

Dess styrelse
Torgil G. von Seth
ordförande
Mårten Smedberg
sekreterare
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Styrelseledamöter och revisorer för år 1967

Perioden 1965-67
ORDINARIE

SUPPLEANTER

Brännström, Axel, major,
Stureholm, 260 44 Mjöhult

Fredby, Garl, stadsträdgårdsmästare,
Bohultsgatan 14 A, 691 00 Karlskoga
(0586/307 28 el. 361 00)
Nordin, Ingvar, fil. kand.,
Levertinsgatan 11, 754 30 Uppsala
(018/14 25 87)
Wanderoy, Helmuth, akademiträd¬
gårdsmästare, skattmästare ,
Villavägen 8, 752 36 Uppsala
(018/14 88 86 el. 13 08 18)

(042/591 55)

Douglas, Oscar \V., greve,
Kolfall, 590 (ilVreta kloster
(013/610 06)
Fries, Magnus, laborator,
Ynglingavägen 7, 1 82 02 Djursholm
(08/755 73 03)
Gyllenstierna, (iörvel, friherrinna,
Spannarp, 262 00 Ängelholm
(042/530 58)
Norin, Vera, trädgårdsarkitekt FST,
Guldhedstorget 1, 413 21 Göteborg
(031/63 00 51 el. 18 47 27)

Perioden 1966-68
ORDINARIE

SUPPLEANTER

Ditzinger, Ulla, fru, Bråvallavägen 21,
182 63 Djursholm (08/55 12 31)
Hermelin, Sven A., friherre, trädgårds¬
arkitekt FST, vice ordförande,
Uggleviksgatan 13, 114 27 Stockholm
(08/20 90 32)
Hylander, Nils, professor, förste trädgärdsintendent,
Vikingagatan 52, 753 34 Uppsala
(018/13 01 19)
Nitzelius, Tor, amanuens,
Botaniska trädgården, 413 19 Göte¬
borg (031/82 20 82 el. 41 80 61)
von Seth, Torgil G., greve, ordförande,
Bratteborg, 560 12 Vaggeryd
(0393/130 18)

Larsson, Bengt M. P., fil. lic., redaktör,
Johannesbäcksgatan 80 B II,
754 33 Uppsala (018/12 25 72)
Nilsson, Arvid, fil. dr, försöksledare,
Spårvägen 2, 261 61 Landskrona
(0418/121 55)
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Perioden 1967-69
OHDINA HIE

SUPPLEANTEN

Adelswärd, Gösta, friherre,
Slefringe, 597 00 Åtvidaberg
(0120/103 72)
Billbäek, Bertil, triidgårdsdirektör,
Nybyggarevägen 5, 121 03 Johanneshov (08/32 30 53)
Juhlin Dannfelt, Matts, överjägmästare,
Karserngatan 17, 582 28 Linköping
(013/205 95)
Smedberg, Olof-Fredrik, advokat,
Hanstawiik, 151 00 Södertälje
(0755/320 32)
Torberger, Kurt, civiljägmästare,
780 27 Ornäs (0243/232 90)

Friberg, Per, professor,
lust. för trädgårdskonst och natur¬
värd, 230 53 Alnarp (040/40 44 00)
Hildingsson, Lennart, jägmästare,
Skogssällskapet, Stora Torp,
412 72 Göteborg (031/40 01 85)

Revisorer
OlilHXAIilE

SUPPLEANT

Ditzinger, Björn, forstmästare,
Bra va 11a vägen 21, 182 03 Djursholm
(08 55 12 31)
Mo, Bertil, trädgårdsarkitekt FST,
Sätraiingsvägen 05, 182 37 Danderyd
(08/58 32 00)

Almquist, Gunnar (f), hortonom,
Geijersgatan 14 B, 752 20 Uppsala

Tryckt den 22 april 1908
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