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SVEN A. HERMELIN

Föreningen för Dendrologi och Parkvård fyller 50 år

En återblick
Hur kom det sig, att Föreningen för Dendrologi och Parkvård bildades
just 1920? Vad hände vid den tiden på park- och trädgårdskonstens
område ute i världen och här hemma?
Både på hortikulturens och på parkkonstens område dominerade
inflytandet från England, och därifrån hade den engelska parkstilen
gjort sitt segertåg ut i Europa sedan 1700-talets början, då konstnären
William Kent formade parkerna efter de stora landskapsmålarnas ideal.
Under tvenne sekler fortsatte engelsmännen på den inslagna vägen, och
namn som Chambers, Brown och Repton m. fl. är förknippade med den
fortsatta utvecklingen. I de europeiska kulturländerna följde man Eng¬
lands exempel.
I vårt land introducerades stilen först i slutet av 1700-talet av Gustaf
III :s trädgårdsarkitekt Fredrik Magnus Piper, och den präglar 1800talets anläggningar. Eftersom den engelska parkstilen med sina långa
perspektiv, sina stora, öppna gräsytor, kulissartat arrangerade träd¬
grupper etc. kräver stora arealer, lämpade den sig inte för normala bor¬
gerliga förhållanden. Det gick inte att krympa skalan hur mycket som
helst.
Just för de mindre trädgårdarna infördes den engelska parkstilen f. ö.
till oss i stor utsträckning i tysk tappning. Med tyska trädgårdsmästare,
med i Tyskland utbildade länsträdgårdsmästare eller med inspiration
av från tyskan översatta mönsterböcker anlades nya trädgårdar. I sam¬
tidens litteratur införde man ibland också beteckningen ”tysk stil” om
en sorts miniatyrparker med ett överrikt träd- och buskbestånd, sling¬
rande gångar och blomstergrupper.
När villabyggandet satte in på allvar, måste man söka nya vägar. Man
måste skapa anläggningar, som bättre kunde anpassas till de begränsade
tomterna. Inte desto mindre blossade det upp en häftig strid mellan
anhängarna av den gamla engelska skolan och anhängarna av de idéer,
som 1892 lanserades av Reginald Blomfield och F. Inigo Thomas i deras
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högst uppseendeväckande bok ”The formal garden in England”. Den
ledde till ett ökat intresse för trädgårdens form. Man sökte förebilder i
bevarade gamla engelska renässansträdgårdar av nordisk, icke axial typ,
och kom med tiden fram till en engelsk trädgårdsstil, överkomlig för en
vanlig villaägare och nog flexibel att också kunna rymma den nya tidens
rika växtsortiment. Nu fick trädbeståndet minska, perenner, alpväxter,
och vattenväxter kom på modet. Begreppet ”Wild Gardening” präglades.
En fri vegetation som kontrast mot en fast ram var karaktäristisk för
den tidens engelska trädgård; ett fåtal välplacerade träd, slingerväxter
på byggnad och pergola, stenpartiväxter i murar och trappor, mattbildare i plattfogarna och näckrosor i bassängen.
Varje engelsk trädgårdsamatör med självaktning samlade en så kom¬
plett kollektion som möjligt av något växtsläkte eller någon viss grupp
av växter, slottsherren fyllde sin park med coniferer eller Rhododendron,
villaägaren sin trädgård med alpväxter, Iris, Primula, rosor eller andra
mindre platskrävande växter. Därför präglades anläggningarna ibland
mera av samlarvurm än av estetiska ambitioner.
Från England spred sig dessa nya idéer till andra länder. I Tyskland
togs debatten upp vid sekelskiftet, hos oss ett decennium senare. Just
vid den tiden pågick ett intensivt villabyggande, där goda arkitekter
engagerades. Villaträdgårdens utformning och planläggning blev därför
Som så ofta när det gäller träd¬
för många ett högaktuellt problem.
gårds- och parkkonst, ägnades emellertid växtmaterialet minst lika stort
intresse som funktion och form. I snabb följd utkom följande böcker:

—

1913
1915
1916
1916
1917
1918

professor C. A. M. Lindmans ståtliga bok ”Vi och våra blommor”
Rudolf Abelins ”Herrgårdsträdgården”
Lewis B. Merediths ”Klippträdgården”
Kronprinsessan Margaretas ”Vår trädgård på Sofiero”
hennes ”Från blomstergården”
Ellen och Rolf Nordenstrengs ”Blomsterdyrkan och trädgårdskult”

Det märkliga inträffade alltså, att det på några få år kom ut en sam¬
ling välskrivna böcker, som handlade om parkens och trädgårdens konst¬
närliga kvaliteter och innehåll. Och det måhända mest sensationella:
två t. o. m. av den älskade
de skrevs av högst kultiverade författare
och beundrade Kronprinsessan Margareta.
Det råder nog ingen tvekan om att det till stor del var hennes för¬
tjänst, att de perenna blomsterväxterna återinfördes i trädgårdarna
från de åldriga allmogetäppor, dit de länge varit förvisade. De kom

—
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hastigt på modet och intog snart den hedersplats som blad- och utplanteringsväxterna innehaft under mansåldrar.
Än i dag minns jag besvikelsen hos den duktige trädgårdsmästaren i
mitt föräldrahem, när de perenna listerna anlades och han inte längre
fick plantera sin ståtliga cirkelrunda bladgrupp med hampa i mitten
och däromkring cirklar av majs, tobak, rödbladig Ricinus, silverbladig
Cineraria, blodröd Perilla, gulbladig Matricaria och blåblommande Lobe¬
lia!
Även om växtintresset var livligt och blomsterböcker då som nu var
populära, fanns det också ett intresse för parkens och trädgårdens form.
År 1917 utkom på svenska norrmannen Carl W. Schnitlers ”Trädgårds¬
konstens historia i Europa”, och 1918 påbörjade Svenska Arkitekturminnesföreningen en inventering och uppmätning av äldre svenska parker
och trädgårdar.
År 1920 hade intresset för träd, buskar och örter vuxit sig så starkt,
att tiden var mogen för en sammanslutning av de intresserade.

Den 18 mars 1920 bildas Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Bildandet av Föreningen för dendrologi och parkvård blev den logiska
konsekvensen av denna utveckling. På initiativ av dåvarande direktören
för Alnarps trädgårdar, Carl G. Dahl, utsändes den 10 februari 1920 ett
av honom samt av professor Gunnar Schotte och fil. dr Nils Sylvén för¬
fattat upprop till intresserade personer med förfrågan, om de vore villiga
att som inbjudare medverka till bildandet av en svensk Dendrologisk
förening. Uppropet undertecknades av 54 prominenta personer med
HKH Prins Carl i spetsen.
Den 18 mars 1920 kl. 11.30 samlades ett 50-tal intresserade i Läkar¬
sällskapets lilla sal i Stockholm. Förhandlingarna leddes av universi¬
tetskansler Carl Swartz. Föreningen bildades och stadgar antogs. Som
förebilder fanns då en fransk, en skotsk och en tysk dendrologisk före¬
alltså helt åt de
ning. Alla tre ägnade sig åt renodlad dendrologi
vedartade växterna. Redan från början var man klar över att den sven¬
ska föreningen inte enbart borde verka för kännedomen om materialet
utan också för dess användning och vård.
I stadgarnas första paragraf preciseras föreningens syfte ”att främja
intresset för och kännedomen om i Sverige odlingsvärda träd och buskar
ävensom intresset för anläggning, vård och försköning av svenska par¬
ker”. I andra paragrafen preciseras hur föreningen skall verka för dessa
Mera härom i det följande.
mål.

—

—
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En tacksamhetens tanke bör ägnas dem som för 50 år sedan represen¬
terade de intressen föreningen verkar för och som därför utsågs att som
styrelse leda föreningens verksamhet. De nämns här i bokstavsordning.
Trädskoleägare M. P. Andersen i Jönköping, Greve Christer Bonde på
Hässelby slott, Direktör Carl G. Dahl, Alnarp, Professor bergianus Rob.
E. Fries, Redaktör K. A. Hagberg i Aftonbladet, Stadsträdgårdsmästaren
i Stockholm Mauritz Hammarberg, Professor Hjalmar Nilsson i Svalöf,
Brukspatron M. W. Rhedin på Ellesbo, Professor Gunnar Schotte vid
Statens Skogsförsöksanstalt, Godsägare G. Sederholm på Ålberga, Pro¬
fessor Rutger Sernander i Uppsala, Universitetskansler Carl ÎÇy.ir t,\ Fil.
dr Nils Sylvén i Svalöf, Kanslirådet Hugo Tigerschiöld på östermalma
samt Grevinnan Harriet Wachtmeister på Kulla-Gunnarstorp. Till supp¬
leanter valdes skogschefen Ernst Andersson i Ockelbo, Trädgårdsdirektören vid Statens Järnvägar Enoch Cederpalm, Trädgårdsdirektören vid
Göteborgs trädgårdsförening Erik Hjelm, Trädgårdskonsulenten i Ska¬
raborgs län A. Hiilphers, Domänintendenten, sedermera statsrådet Sven
Linders, Staffanstorp, Fru Ellen Lindström, Djursholm, samt Byrådi¬
rektören i Kgl. Lantbruksstyrelsen Nils Sonesson.
Till ordförande utsågs universitetskansler Carl Swartz, till vice ord¬
förande professor Gunnar Schotte samt till sekreterare och skattmästare
fil. dr Nils Sylvén. Arbetsutskottet bestod av Schotte, Bonde, Dahl, Fries
och Sylvén.

De första åren
Föreningen fick en flygande start. Det var helt otroligt, att en före¬
ning som bildades den 18 mars redan i slutet av juni kunde ordna en
exkursion med 52 deltagare och vid årsskiftet räkna in 327 medlemmar,
varav 8 stödjande och 21 ständiga.
Vid jultiden förelåg dessutom den första årgången av ”Lustgården”,
redigerad av Nils Sylvén. Den inleds av en helsidesplansch av Kronprin¬
sessan Margareta i Sofiero Lustgård, och den första artikeln är en vac¬
ker minnesruna över Margareta av Connaught
Kronprinsessa av Sve¬
rige
Hertiginna av Skåne. I den hyllas hon varmt av friherrinnan
Henriette Coyet på Torup för de banbrytande insatser hon hunnit med
under de 15 år hon tillhört vårt land. Både i ord och gärning visade hon,
att den konstnärliga planmässigheten och utnyttjandet av terrängens
möjligheter är en grundbetingelse för en god trädgårdsanläggning. Detta
äreminne över Kronprinsessan Margareta, liksom det förhållandet att
ordföranden redan vid föreningens stiftande fick i uppdrag att ”hos

—
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—

Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan, Prins Carl och Prins Eugén
göra en underdånig förfrågan, om de täcktes mottaga föreningens val
som första hedersledamöter”, visar, att man redan då insåg vilken roll
hon spelat för den svenska trädgårdskonstens förnyelse. Det budet nådde
henne aldrig. En krans till Hennes bår fick bli ett uttryck för förening¬
ens djupa sorg. I hennes ställe utsågs HKH Kronprinsen till förste
hedersledamot och Hennes Maj:t Drottning Viktoria åtog sig beskyddarskapet över föreningen.
Under andra verksamhetsåret 1921 tog föreningsverksamheten fastare
former. Arbetsutskottet utökades med professor Carl Skottsberg och
byrådirektör Nils Sonesson, som blev skattmästare. Medlemsantalet
ökade till 586 (!) och i exkursionen deltog 73 medlemmar. Man enades
om att blomster- och trädgårdsvård i större omfattning än förut borde
ingå i föreningens program.
Frågan om föreningen skulle kunna medverka till en allmängiltig
nomenklatur på inom landet odlade och vildväxande träd och buskar
samt svenska växtnamn på införda träd och trädgårdsväxter togs upp till
behandling. Det tog tid, men i Lustgården 1944-45 publicerades ”Sven¬
ska namn på i Sverige odlade träd och buskar”, en förteckning utarbe¬
tad av en kommitté bestående av professorerna Fries, Sylvén och Lager¬
berg med docenten Nils Hylander som sammanhållande kraft.
Samtidigt togs också frågan upp om prövning av härdigheten hos
Också
främmande träd och buskar på olika breddgrader inom landet.
dessa frågor har blivit ingående belysta i Lustgården. Härom mera i det

—

följande.

Programmet förverkligas
Hur har föreningen förverkligat de mål den ställde för sin verksam¬
het, när stadgarna antogs för 50 år sedan?
I den andra paragrafen
preciseras fyra mål nämligen:

—

1. att insamla och bearbeta inom landet gjorda rön på dendrologiens
område,
2. att verka för en i tilltalande former genomförd parkanläggning och
parkvård,
3. att anordna exkursioner till egendomar med gammal eller i övrigt
intresseväckande parkkultur eller andra dendrologiskt intressanta
platser,
4. att utgiva skrifter angående svensk dendrologi och parkvård.
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Låt oss punkt för punkt granska i vad mån föreningen lyckats uppnå
dessa mål.

I. Insamla och bearbeta inom landet gjorda rön på dendrologiens område
Ett mått på denna gren av föreningens verksamhet får man genom att
studera det generalregister över Lustgårdens innehåll under de 30 första
åren, som införts i årsboken 1950-51. Av de 15 sidor artikelrubriker
detta innehåller, omfattar inte mindre än 10 st. uppsatser, som rör den¬
drologi. Visserligen avser 4 sidor främst notiser om enstaka arter och
former eller märkliga individ, men flera sidor upptar rubriker, som hän¬
visar till stora inventeringar och till rapporter om köldhärdighet hos
träd och buskar.
De bistra krigsvintrarna 1939-40, 1940-41 och 1941-42 utsattes växtmaterialet i våra parker och planteringar för mycket hårda härdighetsprov. Inte minst gällde detta de vintergröna lignoserna, som inte råkat
ut för svårare köldskador sedan vintern 1923-24 och därför optimistiskt
börjat planteras allt längre och längre norrut.
Lustgårdens årgångar närmast efter den stora katastrofen innehåller
värdefulla rapporter om köldskador i Alnarps trädgårdar, Lunds och
Göteborgs botaniska trädgårdar samt i Arboretum Drafle nära Härnö¬
En sammanställning av ett rikt rapportmaterial från hela lan¬
sand.
det om härdigheten hos barrträden gjordes på föreningens uppdrag av
Nils Sylvén i Lustgården 1944-45. Det är den mest uttömmande rapport
om dessa frågor, som publicerats i vårt land, och den utgör i dag den fasta
grund vi bygger på i fråga om barrväxternas härdighet.
Föreningen tog också initiativet till en inventering av härdigheten
hos vildväxande idegran, i avsikt att ge våra plantskolor lämpligt förökningsmaterial. En inventering av vild murgröna har också utförts.
Båda redovisas i Lustgården 1942 respektive 1946.
I de 20 årgångar, som kommit ut sedan generalregistret trycktes,
torde förhållandet mellan å ena sidan ren dendrologi och å den andra
parkvård och trädgårdskonst vara ungefär detsamma, även om frekven¬
sen växlar från årgång till årgång.
I dessa återfinns emellertid en del tungt vägande inventeringar om
trädbestånden i ett antal svenska städer. Bland dem må nämnas Upp¬
sala, som beskrivs av Nils Hylander, Landskrona av Arvid Nilsson, Hapa¬
randa av Erik Julin, Gävle av Artur Gustavsson. Dessutom har Arbore¬
tum Ekebyhof inventerats av Nils Sylvén, Ekolsunds arboretum av Tor
Nitzelius och Hälsingborgs botaniska trädgård av Hervid Wallin.

—
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Det råder ingen tvekan om att föreningen på ett föredömligt sätt full¬
följt den första delen av det fyrapunktsprogram föreningens initiativ¬
tagare uppställde år 1920.
Enligt den andra skall föreningen

—

II. Verka för en i tilltalande former genomförd parkanläggning och park¬
vård
I motsats till andra länders rent dendrologiska föreningar skall alltså
för tillämpad den¬
den svenska också verka på parkkonstens område

—

drologi i vidaste bemärkelse. Redan andra verksamhetsåret enades man
dessutom om att ”blomster- och trädgårdsvård” i större omfattning än
förut skulle ingå i föreningens program. Man skulle kunna befara, att
dessa olika uppgifter kunde medföra intressekonflikter. Så har emeller¬
tid lyckligtvis ej varit fallet. De har bidragit till ett breddat medlems¬
underlag och placerat det rent dendrologiska kunnandet i ett meningsfyllt sammanhang. Inom styrelse och arbetsutskott har företrädare för
de olika intressena mången gång haft livliga diskussioner om avväg¬
ningen mellan dendrologi, park- och trädgårdsvård, men medlemmarnas
behov av allsidig information har alltid varit utslagsgivande för besluten.
En blick på de artiklar, som införts i årsboken och de föredrag, som
hållits vid årsmötena, uppvisar ett brett register. Knut Faegri skriver
t. ex. (1950-51) om hur vikingatidens ”kvanngard” var skyddad enligt
Norges äldsta lagar; Sten Karling skildrar 1930 våra äldsta trädgårdar,
och Nils G. Wollin publicerar sina forskningsresultat om tillkomsten
av trädgårdarna vid Ulriksdal (1925), Drottningholm (1926 och 1927)
samt Rosersberg (1929). Den historiska utvecklingen har följts upp av
Folke Hjortzberg, som skildrar F. M. Pipers trädgårdskonst (1934);
Carl G. Dahl skriver om Henry Milner och engelsk parkkonst (1920)
och Erik Biilow-Hiibe frågar (1930) ”När kommer trädgårdskonstens
funktionalism?”
Den kom punktligt 1930 i samband med funktionalismens genombrott
här i Sverige, och vi har fått uppleva privata trädgårdar, som mera fun¬
gerar som vardagsrum i det fria än som finrum och konstkabinett, men
också sådana som fungerar som odlingsplats för ägarens rika samlingar
av växter som han älskar och vårdar. Vi har sett rekreationsparker vid
industrier, sjukhus och ålderdomshem, lekparker och skolträdgårdar,
som alla formats efter den uppgift de skall fylla. Och vi har vandrat
genom offentliga parker, som fyller en hel rad olika funktioner, alltifrån
de stojande barnens lekplats till den stressade storstadsmänniskans
lugna vrå med plats för vila och avkoppling.
13

—

tack vare sin aktive och initiativ¬
Under senare år har föreningen
rike sekreterare
ägnat den praktiska park- och trädvården allt större
intresse genom att anordna livligt uppskattade kurser, som besökts av
medlemmar av alla kategorier, alltifrån erfarna fackmän till trädgårdsmästarlösa godsägarfruar, som i dag får bära ansvaret även för den
yttre miljön där hemma på gården.
I stadgarna talas om parkvård. I dag talar man också om markvård
och landskapsvård - nya begrepp som tillkommit som en följd av det
allt mera förslummade odlingslandskapet. Även dessa parkvårdens
gränsområden har beretts plats i föreningens kursverksamhet.
Man kan utan överdrift säga, att föreningen väl följt upp de syften
som angivits i stadgarnas andra programpunkt.
Enligt den tredje
punkten skall föreningen

—

—

—

III. Anordna exkursioner till egendomar med gammal eller i övrigt intres¬
seväckande parkkultur eller andra dendrologiskt intressanta platser
Också den verksamhetsgrenen har genomförts med stor konsekvens
och det råder inget tvivel om att just exkursionerna varit av utomordent¬
ligt stort värde som inspirationskälla för deltagarna. Genom dessa har
de inte endast lärt känna ett rikhaltigt växtmaterial. De har också lärt

»2
»

i

4M
Fig. 1. Esplunda
vårdträd — den
de¬
väldiga asken
monstreras av Rutger
Sernander. 1931.

—
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sig, under vilka betingelser det trivs och hur det bäst skall användas
som element i park- och trädgårdskonsten.
För var och en som äger och vårdar en trädgård eller park, är det
nyttigt att se, hur andra klarar sina problem. Mången gång ger det upp¬
slag, som kan genomföras vid hemkomsten. Man kan också säga med
Ragnar Östberg: ”Man reser inte för att lära, utan för att få preten¬
tioner.” — Pretentioner på sig själv och på sitt eget arbete.
Nyttan av dendrologexkursioner kan vara mångfaldig. Det finns t. ex.
värdar som uttryckt sin tacksamhet över besöket, därför att det tvingat
dem rusta upp sin trädgård, så att den blivit snyggare och mera väl¬
vårdad än på många år!
Exkursioner åren 1920-1969
1920:
1921:
1922:
1923:
1924:
1925:
1926:
1927:
1928:
1929:
1930:
1931:
1932:
1933:
1934:
1935:
1936:
1937:
1938:
1939:
1940:
1941:
1942:
1943:
1944:
1945:

Jönköping, Visingsö och Ryfors
Sörmland och Östergötland
Nordvästra Skåne
I och omkring Göteborg
Öland, Solliden och Värnanäs
Östra Mälardalen och Stock¬
holmstrakten
Sydöstra Skåne
Västergötland
Uppland
Österlen och Blekinge
Stockholms skärgård
Västra Mälardalen och
Bergslagen
Östergötland

Närke
Gotland
England
Sörmland
Danmark (Själland och Fyen)
Värmland och Dal
Ångermanland, Medelpad och
Jämtland.
Inställd
Västra Skåne
Stockholmstrakten och Munkön
i skärgården
Inställd
Göteborg och dess skärgård
Cedergrens arboretum i Stock¬
sund och Bergianska trädgården

1946: Abisko, Narvik, Boden
1947: Nordvästra Skåne och södra
Halland
1948: Dalarna
1949: Sydvästra Norge
1950: Östergötland
1951: Holland
1952: Öland
1953: Finland
Uppsala en dag
1954: Skottland
Djurgården, Stockholm, en dag
Kiviks Esperöd, en dag
1955: Småland
1956: Sydtyskland, Mainau
Ekerön, en dag
Göteborgstrakten, en dag
1957: Blekinge och nordöstra Skåne
1958: Irland
Göteborg med omgivningar, en
dag
Uppsala, en dag
1959: Södra Norrlands kustland med
Arboretum Drafle
Västra Skåne, en dag
1960: Danska öarna
Nordvästra Skåne med Kulla¬
berg och Krapperup, en dag
1961: Västergötland
Mälaren med Björkö och Sturehof, en dag

15

1962:

1963:

1964:

1965:

Nordvästra Skåne med Bjuv,
Axelvold och Anderstorps en¬
skog, en dag
Nord-Italien
Skåne, Lund, Dalby hage
Övedskloster, en dag
Ekolsunds park och arboretum,
en dag
Västligaste Västergötland med
Vikaryd, Nääs slott, öjered och
Ekudden, en dag
Norra Sörmland och södra
Västmanland
Österlen, en dag
Östergötland, Linköpingstrakten, en dag
Norra Uppland, en dag
Norra Jylland
Stockholmstrakten, Drottning¬
holm, Ekebyhof och Marabouparken, en dag
Hälsingborgstrakten, Hildes¬
borg, Glumslöv och Christi nelund, en dag
Frankrike
Häverö prästäng (Roslagen), en
dag
Oslo - Lantbrukshögskolan i Ås,
en dag
Västerås, en dag
Nordvästra Skåne, en dag

- Stora Karlsö
Bohuslän, Sundsby, Morlanda,
Gullmarsberg, en dag
Sofiero - Hälsingborg - Lands¬
krona, en dag
Norrköping. Utställningen ”Flo¬
ra och Pomona”, en dag

1966: Gotland

1967: Österrike
Nordöstra Skåne, en dag
Södra Djurgården, Stockholm,
en dag
Markvårdskurs i Kalmar län,
3 dagar
Trädvårdskurs, Stjernsunds
bruk, 3 dagar
1968: Sydöstra Skåne - Bornholm
Värmland, Apertin, Brunsberg,
Rottneros, 2 dagar
Norrpada ytterskärgård, en dag
Trädvårdskurs på Rossared och
Tjolöholm samt Särö, Valida Da¬
lar och Göteborg, 3 dagar
1969: Polen
Madeira
Hallands Väderö - Norrvikens
trädgårdar, en dag
Roslagen, Stenskär
Fagerön,
en dag
Fjälldendrologi i Jämtland på
Enaforsholm, 3 dagar.
Kurs i röjning av sly och ogräs
i Röstånga, 3 dagar

-

Föreningens första 15 färder förlädes, som förteckningen visar, till
Götaland och södra Svealand med Närke som nordligaste landskap. På
den tiden företogs färderna alltid med egna privatbilar. Det var långa
korteger, som drog fram på dammiga vägar. Bilarna var öppna på den
tiden, och för att slippa dammet höll man stora avstånd och följde molnstoden framför. På en Skånefärd hände det att en främmande, som råkat
in i vår kolonn tog med sig halva sällskapet, som helt övergivet fick
vända kring gödselstaden på en bongård ute på slätten!
År 1935 förverkligade vi en länge närd önskan att besöka England,
det land som betytt så mycket för vårt lands park- och trädgårdskonst.
Det blev en strålande succé inte minst tack vare Brittiska legationens
välvilliga medverkan. Dåvarande Prinsen av Wales, sedermera Hertigen
16
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Fig. 2. Robert Fries berättar om Linné och hans ungdom framför Råshult. Småiandsexkursionen i juni 1955.

av Windsor, engagerade sig personligen i programmet och blev också
vår charmerande värd och ciceron på sitt eget Fort Belvedere.
Nästa utlandsresa gick två år senare till Danmark. Men så kom det
andra världskriget med allt vad det förde med sig av begränsad rörelse¬
frihet, gengasbilar, livsmedelskort och andra problem. Åren 1940 och
1943 inställdes exkursionerna helt. 1942 och 1944 klarades resorna med
ångbåtar i Stockholms resp. Göteborgs skärgårdar, och 1945 måste en
2 - 691597 Lustgården 1969
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våren 1951. Från
vänster: Nils Sylvén,
holländske dendrologen
S G A Doorenbos och
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planerad Skåneexkursion inställas på grund av att alla tillgängliga färd¬
medel belastades av flyktingströmmen genom landet. Det blev istället
en dagsutfärd till Cedergrens arboretum i Stocksund och Bergianska
trädgården.
År 1939 utsträckte föreningen för första gången sin resa norr om
ekgränsen. Då besöktes Ångermanland, Medelpad och Jämtland, och
1946 ägnade vi oss åt trädgränsen i Abisko, där dendrologien måste
studeras i grodperspektiv, innan den helt tar slut.
När landets mera parkrika landskap besökts, riktade vi våra blickar
mot grannländerna. Vi for till västra Norge 1949 och till Finland 1953.
Det både dendrologiskt och parkmässigt rika Danmark har besökts 1937,
1956, 1960 och 1968 (Bornholm). I början av 1950-talet insåg vi, att det
18

var nödvändigt att hushålla med de svenska besöksmålen och att det där¬
för vore klokt att lägga in utlandsresor i princip vartannat år. Detta så
mycket mera, som det visat sig, att medlemmarna gärna sluter upp kring
välordnade färder under sakkunnig ledning till lockande resmål. Sedan
dess har vi besökt Holland, Skottland, Sydtyskland, Irland, Nord-Italien,
Frankrike, Österrike och Polen. I skrivande stund ligger också ett pro¬
gram för en färd till Madeira på mitt bord.
Då dessa specialarrangerade utlandsresor måste bli avsevärt dyrare
än vanliga, kontinuerligt löpande charterresor, har styrelsen funnit det
lämpligt att också ordna korta, billiga inhemska färder de år den stora
resan går utomlands. Tack vare energiska och arbetsvilliga sekreterare
och uppoffrande styrelseledamöter och andra medlemmar har antalet
korta exkursioner under de båda senaste decennierna blivit imponerande.
I exkursionerna deltar en fast stamtrupp trogna dendrologer, som
återkommer år från år. Även om vi med glädje och tacksamhet sett, hur
den föryngrats med åren, värmer det våra sinnen, när den tappra äldsta
generationen möter upp och följer med även på nog så påfrestande
vandringar. Många borde nämnas i detta sammanhang, men låt oss
stanna vid två namn. Nils Sylvén var med på den allra första färden och
torde vara den som innehaft rekordet i fråga om antal exkursioner. De
20 första har han dessutom själv skildrat i Lustgården. Så sent som
1963 var han med som ciceron i östra Skåne. Under dessa 44 år missade
han inte många färder. Det andra namnet är Edvin Samuelsson, trädskoleägare i Klevshult, som också var med på den allra första färden
och ännu efter 50 år är en trogen deltagare. Heder åt sådana dendro¬
Men det finns också de, som blir medlemmar, när en färd loc¬
loger!
kar, men glömmer betala avgiften nästa år. (Hoppjerkor kallas dom
av skattmästaren.)
En tacksamhetens tanke ägnas också alla de värdar, som medlem¬
marna under detta halvsekel haft förmånen besöka. De har inte bara
putsat upp sina trädgårdar
ibland till oigenkännlighet
de har också
låtit oss invadera sina hem och bjudit oss på forfriskningar, mången gång
t. o. m. på luncher och middagar. Bristen på fackpersonal i trädgården
och på tjänstefolk i hemmen har med åren gjort detta allt svårare.
Så här efter ett halvsekel kan det fastställas, att föreningens ledning
tack vare gästfrihet och tillmötesgående från såväl medlemmar som
övriga exkursionsvärdar på ett föredömligt sätt kunnat fullfölja den
tredje programpunkt, som stiftarna uppsatt som mål för verksamheten.
Återstår således den fjärde och sista punkten av det fastställda hand¬
lingsprogrammet.

—

—

—
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IY. Utgivna skrifter angående svensk dendrologi och parkvård
Exkursionerna är den förnämsta formen för att stärka de personliga
kontakterna medlemmarna emellan och för att främja sammanhåll¬
ningen inom föreningen. Årsboken Lustgården däremot, är föreningens
fönster utåt, den når dels den krets av medlemmar, som inte brukar
delta i färder och årsmöten, dels också fackmän och institutioner inom
och utom landet.
När jag nu sitter och går igenom hela serien av t. v. 49 stycken, vai>
kert bundna årgångar av Lustgården, blir jag imponerad. Den är en
verklig guldgruva. Praktiskt taget allt som berör föreningens intresse¬
sfär har här behandlats och belysts ur olika synvinklar.
Redan under punkt 1 i denna återblick hänvisades till det förnäm¬
liga generalregister över de 30 första årgångarna, som utarbetades av
hortonomen, numera trädgårdsarkitekten i Stockholms stads parkför¬
valtning, Erling Smedberg, och föreningens dåvarande sekreterare Tor
Nitzelius, nu amanuens vid Göteborgs botaniska trädgård. Den är införd
i Lustgården 1950-51 och utgör en fantasieggande läsning, som lockar
till studium av vad som döljer sig bakom de olika artikelrubrikerna.
De olika årgångarna växlar i omfång alltefter föreningens ekonomiska
status och tillgängligt artikelmaterial. Föreningens ekonomi har aldrig
varit stark, och Lustgården utgör alltid den största utgiftsposten. Med
oförskräckt mod och förtröstande på goda hjälpande makter har skatt¬
mästare och arbetsutskott för styrelsen framlagt sina förslag till budget.
Ofta citerade Robert Fries som ordförande sin företrädare, den forne
finansministern Carl Swartz: ”Vi får väl hoppas det skall gå bra, men
inte skulle jag velat lägga fram inför riksdagen sådana beräkningar i
förslaget till riksstaten.” Vissa gånger har två år förenats i en dubbel¬
årgång, som inte alltid varit tjockare än en enkel, andra har en enkel
årgång blivit dubbelt så omfångsrik som en vanlig.
Även om således omfånget växlat med åren, har innehållet alltid hål¬
lits på toppen. Detta är så tillvida märkligt, som för fattar ar voden inte
förekommer. Det enda vederlag författare får är ett antal särtryck. En
förklaring till att årsböckerna ändå innehåller ett så rikt och värdefullt
stoff måste vara, att de, som ägnar sig åt föreningens intresseområden
så fångats av sitt arbete, att de avstår från ekonomisk ersättning. En
annan är, att vetenskapare ofta är tacksamma för att få sina forsk¬
ningsresultat publicerade i anständigt tryck. En del sådana avhandlingar
tillhör Lustgårdens gedignaste innehåll.
Punkterna 3 och 4 i föreningens handlingsprogram sammanfaller i
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de exkursionsberättelser, som publicerats i årsboken. I dessa skildras,
ofta ingående, de hundratals parker och deras trädbestånd som före¬
ningen besökt under gångna år. För framtida forskare på dendrologiens
och parkkonstens område utgör dessa skildringar en verklig guldgruva
att ösa ur. Bara ett exempel. Den som i dag gör en kontroll av stamom¬
fång på de jätteträd, som omsorgsfullt mättes av Nils Sylvén på våra
färder och sedan redovisats i hans berättelser, kan göra en sammanställ¬
ning av den årliga genomsnittsökningen av midjemåttet på olika slag
av gamla parkträd. En sådan kan sedan läggas till grund för den eljest
så svåra åldersbestämningen av våra äldsta parkträd.
Alltsedan den första årsboken och fram till 1947 infördes en förteck¬
ning över nyutkommen litteratur rörande dendrologi och parkvård. Denna
har alltid livligt uppskattats av alla som forskar inom dessa områden. I
början gjordes förteckningarna av professor Schotte, men arbetet över¬
togs sedan 1924 av fröken Hellen Améen, sedermera gift med professor
Carl Malmström på Skogshögskolan. Ofta var det 24—25 tättryckta sidor.
För detta jättearbete, som utfördes i 23 år, kan jag inte minnas, att det
någonsin var tal om någon form av ersättning annat än möjligen för
renskrivningen. Så här i efterhand må det vara mig förunnat att fram¬
föra föreningens varma tack för ett uppoffrande arbete.
Nuvarande redaktören söker kompensera förlusten av förteckningen
genom rikliga bokrecensioner.
Den första årsboken trycktes på ett relativt enkelt papper, som inte
gjorde rättvisa åt klichéerna. Redan andra året höjdes kvalitén avsevärt
och under senare år har den förbättrats ytterligare. Detta har medfört,
att den numrerade bibliofilupplaga, som bl. a. lämnas till stödjande
medlemmar, hedersledamöter och exkursionsvärdar, i dag inte längre be¬
höver tryckas på särskilt papper.
På föreningens initiativ utgavs 1934 en ”Handbok i kyrkogårdsvård”
med fru Else Dahl som redaktör. I årsboken 1944-45 publicerades också,
som tidigare nämnts, ”Svenska namn på i Sverige odlade träd och bus¬
kar”, som utgavs i särtryck och senare vidare bearbetats av professor
Nils Hylander, så att verket nu även omfattar örtartade trädgårds¬

växter.
Bland övrig utåtriktad verksamhet kan nämnas, att föreningen år
1928 med heder deltog i en av Royal Horticultural Society i London
anordnad ”International Exhibition of Garden Design”. Den svenska
avdelningen blev livligt uppskattad och ”The Spectator” skrev bl. a.:
”Det tycks mig som om bland alla de representerade länderna intet land
det enkla, allvarliga
så väl förstått själva trädgårdskonstens själ

—
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som Sverige.” Lika lovordande var berömmet
samarbetet med naturen
i ”Country Life”.
Också vid den trädgårdsutställning, som ordnades i anslutning till
Stockholmsutställningen 1930 deltog föreningen med ett omfattande och
representativt bildmaterial från svenska parker och trädgårdar.

Männen bakom verket
I det föregående har konstaterats, att de som för 50 år sedan drog
upp riktlinjerna för föreningens verksamhet, var framsynta män med
en realistisk syn på uppgifterna och möjligheterna att förverkliga dem.
Programmet har kunnat följas, och några väsentliga stadgeändringar
har inte varit nödvändiga. Men hur väl stadgar och handlingsprogram
än avfattas, blir likväl resultatet helt avhängigt av de arbetsinsatser,
som utförs av dem föreningen valt till ledare. Att Dendrologföreningens
styrelse fungerat så bra som den faktiskt gjort, beror helt säkert på att
den alltid varit så allsidigt sammansatt, både i fråga om medlemmarnas
yrken och kynnen och att de alltid förenats genom ett levande intresse
för de mål föreningen gjort till sina.
Vad först de i styrelsen representerade yrkesinriktningarna beträffar,
kan de i stort sett delas i fyra grupper :
Skogsmän med mer eller mindre forstbotanisk inriktning,
Botanister med vidsyn,
Trädgårdsmän, som planerar eller vårdar parker samt plantskolemän,
Park- och trädgårdsägare, med levande intresse för anläggningarnas
vård.
Vad sedan ledamöternas olika kynnen beträffar, har det inom före¬
ningens styrelse visat sig, att en mångsidig representation också i det av¬
seendet varit gagnande för verksamheten.
*' i uppdelning i kategorier
är här inte lika enkel som i fråga om yrkena. Men låt oss göra ett försök.
Idésprutan, som kommer med förslag som realisten aldrig drömt om,
Eldsjälen, som ibland kan entusiasmera medlemmarna till insatser
långt utöver det vanliga,
Realisten, som hjälper till att få ner idésprutan och eldsjälen på

—

marken,

Organisatören, som förutser allt i detalj och får ett program att fun¬
gera, och slutligen
Improvisatoren, som snabbt räddar en för organisatören till synes
hopplös situation.
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Utöver dessa ytterligheter krävs en god representation av vanligt sunt
förnuft, för att det hela skall fungera.
Denna återblick på föreningens 50-åriga verksamhet visar, att led¬
ningen legat i goda händer. Det är då naturligt att ägna dem en tack¬
samhetens tanke, som under årens lopp offrat tid och krafter för före¬
ningens bästa. Många är de som borde kommas ihåg med några minnes¬
ord, men vi måste begränsa oss till dem, som mest aktivt deltagit i före¬
ningens tillblivelse och som nu har lämnat vår krets.
Även om det åren närmast före 1920 man och man emellan talats om
att man borde bilda en svensk dendorologisk förening, var det direktören
Carl G. Dahl i Alnarp som gjorde slag i saken. Det var på hans initiativ,
som det den 10 febr. 1920 utsändes ett ”förslag till upprop”, som under¬
tecknats av honom, Gunnar Schotte och Nils Sylvén.

Carl G. Dahl (1875-1959)
får därför inleda detta lilla försök att skildra männen bakom verket.
Han hade god trädgårdsutbildning, blev fil. kand. 1901, fil. hed. dr 1937
och fick professors namn 1940. Blev föreståndare för trädgårdsskolan
i Adelsnäs 1903, i Alnarp 1910, dit också trädgårdsinstitutet förlädes
1933. Han avgick med pension 1940.
Dahl var en allround trädgårdsman men framförallt pomolog. Hans
”Pomologi” är den bästa i Norden. Som systematiker var han framståen¬
de. Med hans examinationsschema för plommonblommor kan man t. ex.
skilja alla våra odlade plommonsorter. Som dendrolog ägnade han sig
främst åt prydnadsbuskar. I Alnarp anlade han ett praktiskt taget full¬
ständigt buskarboretum där eleverna hela året kunde följa de olika
arternas utveckling. Hans tentamen i ”pinnologi” fruktades av eleverna.
Vintertid skulle ett 50-tal numrerade träd- och buskkvistar namnges.
Som regel klarades uppgiften, ty han var en god och fordrande pedagog
av gamla skolan. ”Det finns inget mera praktiskt än god teori”, brukade
han säga.
Dahl var en arbetsmyra, och han arbetade snabbt och exakt. Vad han
sade och vad han skrev var alltid korrekt, ibland litet torrt. Propagan¬
dist var han inte. I Boken ”Trädgårdskonst, del I”, var han mig en
värdefull medarbetare i de dendrologiska avsnitten.
I ”Lustgården” har Dahl bidragit med ett 30-tal artiklar, varav sär¬
skilt hans undersökningar över frostskadorna efter vintrarna 1923-24
och 1939-42 bör nämnas. Som värdfolk på Alnarp har paret Carl och
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Else Dahl betytt mycket för de mål föreningen gjort till sina. I Före¬
ningens styrelse stod han kvar till år 1951.

Gunnar Schotte (1874-1925)

—

stod som andra namn efter Dahls på ”Förslaget till upprop”.
För den
stora och representativa anslutningen till det slutgiltiga upprop, som
utsändes den 15 mars 1920, har vi i främsta rummet honom att tacka,
skriver Nils Sylvén i sin nekrolog över Gunnar Schotte i 1925 års Lust¬
gård.1 Vid föreningens konstituerande sammanträde var det också han,
som hälsade de närvarande välkomna. Som självskriven vice ordförande
i styrelsen och ordförande i arbets- och redaktionsutskott blev han från
första stund i tillfälle att ställa sitt storartade intresse och sin eminenta
arbetsförmåga till föreningens tjänst. Som exkursionsledare var han
oförliknelig. Kort före sin bortgång ägnade han sina sista krafter åt
planläggning av föreningens just förestående exkursion i Mälardalen och

Stockholmstrakten.
Gunnar Schotte var professor och chef för Skogsförsöksanstalten, som
under hans ledning vann största berömmelse såväl i Sverige som i utlan¬
det. - ”Han hörde till dessa solskensmänniskor, som göra livet ljust
och glatt för alla de komma i beröring med. Få torde också de personer
vara, som i så framskjuten ställning som hans haft så många upprik¬
tiga vänner.”
De orden har skrivits av Nils Sylvén
den tredje av uppropets under¬
tecknare.
En minnesteckning över honom själv återfinnes på annan
plats i denna årsbok.

—

—

—

Carl Swartz (1858-1926)
Att universitetskanslern Carl Swartz lät sig väljas till föreningens
första ordförande, var en stor lycka. Han var aktad och respekterad som
kulturpersonlighet, i det politiska livet och som människa.
Vad han tog sig före och ägnade sig åt, skriver Rudolf Abelin i sin
minnesruna i 1926 års Lustgård, vilade alltid med mer än vanlig trygg¬
het i den till grunden gående ledarens hand. Att allsidigt sätta sig in i
och gå till djupet med en fråga var för honom ett utmärkande drag.
1 Då
jag själv blev verksam inom föreningen först 1926, blev jag inte i tillfälle att
uppleva Gunnar Schotte utan är hänvisad till Nils Sylvéns minnesord.
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Han tillhörde den gamla Norrköpingsdynastin och ärvde Stenkullen
vid Äby efter sin far. Här fick han utlopp för sitt hortikulturella och
framförallt dendrologiska intresse. Med sin granne Rudolf Abelin som
rådgivande vän skapade han här på Kolmårdens sydsluttning, med vid
utsikt över Bråviken, en underbar lustgård. Särskilt ägnade han sig åt
coniferer, av vilka många än i dag gläder besökaren av det till värdshus
omvandlade Stenkullen. Men idyllen är spolierad av den brutalt fram¬
dragna E 4:an. Endast en obetydlig justering av väglinjen har på före¬
ningens initiativ varit möjlig att uppnå. Här, på sitt kära Stenkullen,
tog föreningens ordförande emot denrologerna vid en minnesrik fest
under deras andra exkursion 1921.
I 1926 års Lustgård ingår dels en styrelseberättelse för år 1925, i
vilken Carl Swartz tolkar föreningens stora beundran och dess tacksam¬
het mot den det året bortgångne vice ordföranden Gunnar Schotte. Sam¬
ma årsbok börjar med ett helsidesporträtt av den ett år senare avlidne
ordföranden Carl Swartz. Föreningen förlorade då tvenne av sina mär¬
kesmän. Men den grund de båda lagt var god. Andra har kunnat bygga
vidare, där de slutat.

Robert Fries (1876-1967)
Efter Carl Swartz fattade professor bergianus Robert Fries ordföran¬
deklubban vid årsmötet 1927 och förde den med den äran i 20 år. Han
hade en sällsynt förmåga att göra det så att alla beslut fattades i sam¬
förstånd, och hans hänsynsfulla väsen förbjöd honom att klubba ett
beslut som kunde skada andras intressen.
För mig, som just fått förtroendet att ta hand om föreningens expedi¬
tion och dess löpande ärenden, var det högtidsstunder att få deltaga i
arbetsutskottets överläggningar, där riktlinjerna för verksamheten drogs
upp. Utskottet bestod då av Fries, Dahl, Skottsberg, Sonesson och Sylvén. Skottsberg och Dahl efterträddes med tiden av Lagerberg och under¬
tecknad.
Då en nekrolog över Robert Fries infördes i Lustgården 1966-67, må
det vara mig tillåtet att här endast skildra några episoder.
Med tiden blev det tradition, att arbetsutskottets sammanträde före
årsmötet hölls i våra respektive hem och efterföljdes av en middag. Hos
Sonessons i Saltsjöbaden, Lagerbergs i Stocksund, Fries’ i Bergielund
och i vårt hem. Särskilt minnesrika var sammankomsterna hos Robert
och Nanna Fries. Inte minst på grund av miljön, det vackra hemmet,
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dei rika Linnébibliotekct och spänningen inför desserten, som alltid
serverades på Flora Danicaservisen. Till denna hade Robert låtit måla
en tallrik med Litorella lacustris, som P. J. Bergius hade skrivit en
avhandling om. Den som fick denna lilla obetydliga strandpryl på sin
tallrik hade att förvänta, att värden höjde sitt glas till en skål och sade
några vänliga ord, som avslutades med att det var gästen obetaget att
hålla ett litet tal. Dessa improviserade anföranden väckte ofta stor mun¬
terhet.
Efter middagen fick damerna representera ”folkets röst”, när det pla¬
nerade exkursionsprogrammet redovisades.

Torsten Lagerberg (1882-1964)
Robert Fries efterträddes 1946 av Nils Sylvén, som redan 1949 efter¬
träddes av Torsten Lagerberg. Han var med redan när föreningen stifta¬
des och blev ledamot av styrelsen 1926.
Torsten Lagerberg var sedan 1918 professor i skogsbotanik med all¬
män botanik vid Skogshögskolan och av alla botaniskt intresserade känd
för sina populära böcker ”Svenska fjällblommor”, utgiven av Turist¬
föreningen, och praktverket ”Vilda växter i Norden”. Med dessa har
han verksamt bidragit till ett ökat intresse för botaniken hos allmän¬
heten. Han förstod, att en god bild i våra dagar uppskattas mer än ett
aldrig så sinnrikt examinationsschema. Och som växtfotograf var han
enastående. Hans vetenskapliga forskning låg på ett annat plan. Ett
exempel på denna finner vi i hans fina artikel om ”Blomnings- och kottutveckling hos några barrträdstyper” i 1942 års Lustgård.
Som människa var Torsten Lagerberg försynt. Han kunde ibland se
ut som en blyg gymnasist, och ung förblev han till både sätt och sinne.
Men ville han framföra något, som han själv ansåg väsentligt, uppträdde
han med både pondus och vältalighet.
På vår exkursion till Norge, där hans vän professor Knut Faegri och
dendrologen, docent Oddvin Reisaeter, mötte upp, var han en god ledare.
Då, som så ofta på exkursionerna, samlades en trofast lyssnande skara
kring Lagerberg för att få del av hans stillsamma kommentarer, ty han
var osedvanligt kunnig, både som dendrolog och allmänorienterad bota¬
nist.
Redan 1951 överlämnade han ordförandeklubban i Andra kammarens
En klo¬
vice talman, greve Torgil von Seths erfarna och fasta hand.
kare, vidsyntare och mer omtänksam ordförande kunde vi inte ha fått!

—
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Styrelsen
Det skulle vara frestande att ur minnets skattkammare locka fram
bilderna av alla andra, som oegennyttigt offrat tid och krafter för för¬
eningens bästa. Jag tänker då på hela den långa rad av styrelseledamöter,
som troget kommit till sammanträdena och med kloka förslag och väl
överlagda beslut länkat föreningens öden. Och på revisorerna som inte
bara reviderat utan lika mycket fungerat som skickliga finansministrar.
Likaså på alla dem, inom och utom styrelsen, som åtagit sig att i sina
hemtrakter ordna exkursioner och dagsturer på ett sätt som en utom¬
stående utan lokalkännedom och personkontakter aldrig kunnat klara.
- Det skulle föra för långt att här nämna alla trofasta styrelseledamöter.
Två kan emellertid inte förbigås. Den ena är grevinnan Harriet Wacht¬
meister, som tog plats i styrelsen redan 1920 och verkade där i över
30 år, och Nils Sonesson, som var med om stiftandet, blev skattmästare
1921, var med i styrelsen till 1953 och ännu är medlem av föreningen.

—

Funktionärerna
Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till dem som övertagit de funk¬
tionärsposter, som en gång var samlade på en hand. Det gäller mina
som sekreterare: Tor Nitzelius, 1947, och Magnus Fries,
efterträdare
1952, Sven-Ingvar Andersson, 1956, och de två sista i raden, Eric Hed¬
ström, 1957, och Mårten Smedberg sedan 1966, som båda drivit upp
och som skattmästare:
föreningens aktivitet till en förut oanad höjd
Sven-Ingvar Andersson 1956 och sedan 1957 Helmuth Wander oy, som
bör hedras för att han lyckats med konststycket att få föreningens debet
och kredit att gå ihop
nästan!
Redigeringen av Lustgården övertog Tor Nitzelius 1947, tillsammans
med sekretariatet. Sedan Nils Hylander 1952, följd av Bengt M. P. Lars¬
son 1961, tagit hand om redigeringen av Lustgården, har den blivit både
värdefullare och vackrare. De sista årgångarna med Gösta Adelswärd
som redaktör från 1967, visar att den också nu är i de bästa händer.
Den förutvarande sekreteraren, skattmästaren och redaktören bugar sig
i tacksamhet.

—

—

—

—

Medlemmarna
Hur goda och framsynta ledare och hur effektiva funktionärer före¬
ningen än haft under de 50 år som gått, hade föreningen fungerat dåligt
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—

- Medlemmarnas antal har
växlat under åren. Intresset kan man inte klaga på.
Vad är det då som förenar den i många avseenden heterogena sam¬
ling, som medlemskåren utgör?
Först och främst är det kärleken till växterna. Många medlemmar
har valt botaniken som yrke. Somliga har specialiserat sig på den skog¬
liga botaniken. För andra åter är växterna ett väsentligt byggnadsmate¬
rial i en vacker miljö. Ett material, som man måste känna, för att rätt
kunna använda.
Det finns de som inte känner föreningen och tror, att exkursionsprogrammen bara upptar besök på vackra slott och herresäten och att del¬
tagarna mest består av ”skånska grevinnor och annat fint folk som vill
se hur annat fint folk bor”.
Att skånska grevinnor och andra godsägarfruar i stor utsträckning
kommer med på färderna, är ett gott tecken. I dessa tider, då svenska
då penningen, effektiviteten och
folket dansar kring guldkalven
standarden blivit självändamål, har också våra jordbruk tvingats med
i rationaliseringen för att kunna överleva. Det har betytt en radikal
minskning av den allt dyrare arbetskraften. De få anställda har måst
dit hör inte trädgård och
sättas in i den mest lönande produktionen
park! Den kulturmiljö, som under sekler skapats kring våra slott och
herresäten, har kommit i kläm. Det finns helt enkelt inte plats för den
i det moderna jordbrukets budget. Det är mot den bakgrunden man får
se det livliga intresse vårt lands godsägarfruar nu utvecklar. I hemmet
har det ju alltid varit kvinnan, som vårdat traditionerna och känt ansva¬
ret för miljön. När nu den yttre miljön hotas, när trädgårdsmästaren
avskedas, trädgården läggs ner, parkgångarna växer igen och rabatterna
blir fulla av ogräs, vad är då naturligare, än att hemmets goda fé börjar
ta ansvaret också för den hotade yttre miljön. För mången är det ett helt
nytt och okänt verksamhetsområde. Varför då inte söka få svar på alla
frågor genom att deltaga i föreningens färder till andras herrgårdar och
parker och se hur man där sökt klara upp liknande problem. Där tror
jag vi har en förklaring till det relativt stora deltagandet av bl.a. ”skån¬
ska grevinnor” på våra färder. Den slutsatsen stärks också av det för¬
hållandet, att de också kommer med på föreningens kurser i träd- och
parkvård. Jag undrar om vi inte där finner eliten bland dem som känner
ansvaret för vården av det oskattbara kulturarv, som nu hotas och som
”det allmänna” hittills saknat förmågan att vårda.
Men vi har ju också annat ”fint folk” med. Det är så riktigt så. De
fint folk.
som valt dendrologi och parkvård som yrke eller hobby är
utan en stor och intresserad medlemskår.

—

—

—
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Linné kallade botaniken ”den älskligaste bland vetenskaper”. Jag tror
man också kan ändra litet på det och säga att botanister, däri inbegripna
dendrologer och parkvårdare, är de älskligaste bland människor.

En framtidsdröm
Det är glädjande att nu efter ett halvt sekel få uppleva, hur det frö,
som såddes av 1920 års kunniga och framsynta dendrologer, grott, vuxit
och frodats. Årstillväxten har växlat alltefter klimat och vård. Trädet
är livskraftigt, bär rik och god frukt. Låt oss hoppas, att det också under
det stundande halvseklet vårdas och frodas så att det är dubbelt så stort
och dess frukt dubbelt så rik, när dendrologer och parkvårdare år 2020
samlas under dess vida krona för atf fira dess 100-årsdag!
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OLOF H. SELLING

Linné och trädgården i Uppsala

Uppsala Botaniska Trädgård iståndsattes och fick världsrykte genom
37 år seCarl von Linné, som år 1741 blev dess prefekt och som där
slutade sina dagar.
nare
Trädgårdsmiljön var hans glädje. ”Lustgården” kunde han ha kallat
sin anläggning:

—

”1 veten väl att jag är med både kropp och själ i akademiträdgården, att den
är mitt Rhodos eller rättare mitt Elysium. Dagligen knoppas där och utveckla
sig nya fröjder.”

Den personliga insatsen var stor, motståndet på många sätt kännbart,
men målet, anläggningen, mödan värd.
Några år tidigare, 1735, efter en rundvandring i Hamburg, då överflö¬
dande av vackra trädgårdar, hade några rader undsluppit honom:
”0 du store Gud, . .. hwad trägårdskonst är i Sverige, hwad i Hamburg, . . .
hwad locus, natura, clima, ingenium, indefessio, opes simul possunt. I Sverige
är ingen wård; ingen doch lyckligare än lappen.”

Det kom också en tid, några årtionden efter hans död, då kor, får och
svin avbetade relikerna i Uppsala-trädgården, och då nässlorna växte
höga på stället, liksom senare på skalden Geijers grav i samma stad.
Men under de åren, då han ägnade den sin inspiration och sina krafter,
dom¬
var den en sällsam, internationell enklav i det lilla Uppsala, där
kyrka, slottsruin, institutionsbyggnader och några bättre borgarhus till
trots
så mycket verkade bondby med triviala kåkar, portlider och
plank, råmande kor, och vajande gräs på de låga torvtaken.

—

—

—

världsnamnet” i Uppsala 1967 utfördes efter för¬
Till utställningen ”Linné
fattarens anvisningar av Madame Tussaud’s Ltd i London en ingående tredi¬
mensionell porträttstudie av Linné, grundad på autentiska förlagor. Den är här
fotograferad på stora gången i uppsalaträdgården, i Linnés egen miljö. Por¬
trättskulpturen tillhör numera Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. (Copy¬
right)
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Den hade själv ett plank, låt vara med en pampig gallergrind av järn
som kommit från smeden 1744 och som var stängd för obehöriga.
Den låg på en vattensjuk f. d. åkerlapp i stadens nordligaste hörn,
hägnad av måttligt höga träd för vindens skull, för utseendets och för
botanikens: där fanns alla svenska träd.
Utanför låg kål- och humlegårdar och gärden, och stadens staket med
tobakslador och tullbom, och det stinkande stadsdiket.
Men därinne hölls flera tusen arter på friland och i orangeriets sex rum;
furstar, forskare och amatörer över hela den bildade världen hade bidra¬
git, och det var ont om plats mellan krukorna i Caldariet (det varmaste
rummet), Tepidariet (det ljumma rummet) och | «igidariet (det kalla
rummet, med ett rum för suckulenter).
När Musa, bananörten, eller Nattens drottning blommade fick akademi¬
stat, studenter, borgerskap och allmoge komma: det var visning, och
vördnadsfullt gick man stora gången upp mellan tuktade häckar, som om¬
gav på ena sidan annueller, på den andra örter, som ”tola våra vintrar”.
Från Europas länder, från Nordamerika och från Sibirien strömmade bi¬
drag in, ända till dess Linné på gamla dar tröttnade på all lokal avund¬
sjuka och allt motstånd och tog nyförvärven till sitt eget Hammarby.
Till platsen framför den mellersta av dammarna med vattenväxter köp¬
tes 1758, under trädgårdens stora tid, en venusstaty av bly som en fläkt
av den stora världen. Den blev till salu när tiden var ute för Piperska
trädgården i Stockholm och, väl på plats i Uppsala, ett samtalsämne för
den finslipade illviljan. ”En Veneris figur i ordinär storlek, blott och
bar . . .”, det pratades, men Linné hade varit bestämd, det skulle vara en
nuda virgo, en naken jungfru, Venus, kärleksgudinnan själv, och Tantus
amor florum, ”så stor är blommornas kärlek”, var en av hans bärande te¬
ser.
Alldeles vid ingången, innanför planen mellan prefekthuset och de
tyvärr sen länge rivna uthusen, som fullbordade miljön vid entrén, på¬
mindes man om att denna trädgård också hyste djur och drog publik med
dem. Där stod på stolpar två av de apburar som fanns därinne. Apor var
Linnés stora nöje: han gladde sig åt att andra än människor kunde
spela Harlekin på tillvarons annars torftiga teater, och de åt ur hans kök.
Under årens lopp passerade en hel del andra djur genom denna lilla vrå,
som av botaniska trädgårdar var världens nordligaste: så från Nord¬
amerika en tvättbjörn, från Brasilien den lilla Mus Aguti, som blev pre¬
fektfamiljens favorit, och mot slutet även en struts, en kasuar, som
drottningen skänkt. Vivariet hade också papegojor, i stora fågelburen ute
i trädgården hölls turturduvor och en trana och några påfågelhönor med
32

tillhörande tupp, och inne i orangeriets grönska och värme skimrade
guldfiskar i ett akvarium. Att i Sverige få se allt detta ”räknades för
undervärk, som ingen annan än Linné kunde uppvisa”, konstaterade
Daniel Melanderhjelm en smula sötsurt i sin välbevarade balans.
Visst var denna trädgård märklig i sin art. ”Ganska vacker” är Carl
Bernhard Wadströms omdöme, när han och Gottlieb Gahn sluppit in en
majkväll 1770. ”Mindre vacker för ögat änn för en connaisseur” är Adolf
Ludvig Hamiltons realistiska sammanfattning en tidig höstdag 1767. ”It
affords no extra-ordinary appearance to a stranger ignorant of Botany,
but is a matter of much curiosity to students in that Science”, noterar
Matthew Consett 1786. Omdömet kunde väl också ha gällt tidigare för den
som kom med annan måttstock än den uppsvenska, men då, 1786, var
trädgårdens storhetstid obevekligen förbi.
På 1920-talet återställdes den i vissa drag så som den var på Linnés
tid, men försöket stannade på vägen och vore värt att med kraft föras
vidare. Trädbeståndet fick liksom orangeriet sin nuvarande prägel först
på 1800-talet, och den fond, som nu möter besökaren, har inte mycken lik¬
het med Linnés. Det har f. ö. heller inte förgrunden. Länge har det bl. a.
i Sveriges Statskalender stått att ”den gamla Linnéanska trädgården . . .
återställts i det skick, vari den befann sig på Linnés tid”, men det är en
sanning med betydlig modifikation. Det är en lärd myt, färdig att ut¬
mönstras både där och i den övriga litteratur, där den förekommer.
Likväl är trädgården ett viktigt minnesmärke inte bara i vetenskaps¬
historien utan också i trädgårdshistorien. Den är ett av vårt lands sevärd¬
heter av internationell räckvidd. Mer än någon annan av sina landsmän
ägde Linné förmågan att inspirera samtid och eftervärld. Även parkvår¬
dens och trädgårdskonstens utövare har alltjämt i honom en av sina inspi¬
ratörer och bygger på hans verk. Trädgården i Uppsala
den var lust¬
gård och verkstad i ett skede präglat av sjudande personlig skaparkraft.
För dem, som ha sinnena öppna, talar den alltjämt. Den är också framgent
värd vår uppmärksamhet.

—

Linnaeus and the Uppsala Botanic Garden
The Uppsala Botanic Garden, founded in the 1650’s, was re-established
and brought to European fame by Charles Linnaeus (1707-1778), who, in
1741, was appointed Professor of Medicine and Director of the Garden,
who called it ”my Rhodos or rather my Elysium”, and who died there.
Under him, it got a new layout, drawn by the famous architect, Carl
Hårleman. When at the peak of its activities, the garden housed about
3 - 691597 Lustgården 1969
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4000 species of plants and a motley selection of animals, not least mon¬
keys, peacocks, and parrots. The outdoor plants were harboured in two
wide quarters, one for annuals alone, both surrounded by trimmed
hedges. Between them was a walk towards the Greenhouse (”Orangeriet”)
with six rooms, i.a. the Caldarium (the warmest room), the Tepidarium
(the tepid room), and the Frigidarium (the cool room, with one room
for succulents). It had three ponds in front of it. From 1758 onwards, a
leaden statue of Venus had its place by the central one
”Tantus amor
florum” (That great is the love of flowers) was a motto frequently used
by Linnaeus. As to trees, all the Swedish species were represented and
several foreign ones, brought by travelling pupils, visitors, and corre¬
spondents.
It was the northernmost botanic garden at the time. In the humble city
of Uppsala with its majority of low, wooden houses in the shadow of the
huge Dome, it formed an extravagant, international enclave framed by one
single inspiring genius, who there also laid foundations of dendrology
and horticulture still valid.
In the 1920’s and 30’s, the site was to some extent re-established as it
had been in the Linnean era. A great deal, however, remains to be done,
before this goal has been reached. In spite of its shortcomings, the Garden
of to-day is a spot of great historic interest and attraction.
On the occasion of the Linneaus Celebration at Uppsala in 1967 and of
the accompanying exhibition, a careful portrait sculpture of Linnaeus,
based on authentic sources, was made by Madame Tussaud’s Ltd, London,
following directions by the author. The picture on page 30 shows this
sculpture photographed in the Uppsala Botanic Garden in 1967.

—
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CARL MALMSTRÖM

Kungl. Djurgården i Stockholm
En skildring av dess historia och nutida naturparksområden
Med fotografiska bilder tagna av Lennart af Petersens år 1969

Syftet med föreliggande arbete är att belysa hur Kungl. Djurgården kom¬
mit till, hur den utnyttjats under olika tidsavsnitt och hur detta utnytt¬
jande influerat på Djurgårdens utformning och landskapliga karaktär.
Stora delar av Djurgården har i samband med utnyttjandet helt omska¬
pats, men ännu återstår betydande partier där de av utnyttjandena för¬
orsakade förändringarna icke varit större än att de naturgivna landskaps¬
dragen alltjämt, ehuru i växlande grad, framträder. Dessa fortfarande
naturpräglade områden utgör i våra dagar viktiga naturparksområden,
avsedda att ge allmänheten, särskilt Stockholms innevånare, möjligheter
Att skildra
till ett stärkande och stimulerande umgänge med naturen.
hur dessa områden i nutiden ter sig utgör ock en av arbetets huvudupp¬
gifter.
Den historiska framställningen är främst grundad på studier av det
rika kartmaterial över Djurgården, som förvaras på Djurgårdsförvaltningens och Lantmäteristyrelsens arkiv, men också på bl. a. Krigsarkivet
och Stockholms stadsmuseum. En viktig källa har också varit den om¬
fattande litteratur som behandlar Djurgården. Den härvid främst ur be¬
byggelsehistorisk synpunkt utnyttjade litteraturen finns upptagen i den
litteraturförteckning som åtföljer uppsatsen. Dessutom har på Djurgårdsförvaltningen förvarade räkenskapshandlingar av olika ålder rö¬
rande Djurgården studerats. Officiella utredningar har vidare lämnat
viktigt material. Detta gäller framför allt ”Dispositionsplan för Kungl.
Skildringen av
Djurgården 1963”, upprättad av Djurgårdsnämnden.
huvudsakligen
förf:s
egna
bygger
på
naturparksområdena
iakttagelser.

—

—

I. Hur ”Kungl. Djurgården” kom till och fick sitt namn
Det område, som kom att bilda ”Kungl. Djurgården”, bestod under
medeltiden av t r e med hänsyn till ägande- och brukningsförhållanden
skilda delar.
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Den sydligaste av dem var Walmunzön, dvs. det område som nu be¬
nämnes Södra Djurgården. Norr om Walmunzön vidtog dels Ladugårds¬
landet eller den del av det forna Ekeby, som låg öster om Rännilen
(dvs. den bäck som förr rann fram där Birger j arisgatan nu går) och
sträckte sig fram till Kaknäsområdet, dels detta senare område, som i
äldre tid var en ö i Lilla Värtan. Ännu längre norrut låg den tredje
delen, som omfattade norra och mellersta delarna av nuvarande Norra
Djurgården. Detta tredje område intogs under medeltiden av gårdarna
eller byarna Unnaröra, Östra Liderne och Husarne.
Dessa tre delar kom så småningom att på olika vägar förenas till
en sammanhängande, kronoägd domän, ställd under Ko¬
nungens enskilda disposition.
På Walmunzön eller Valdemarsön, som den senare kallades, hade
konung Magnus Ladulås år 1286 förvärvat markområden av bl.a. ärke¬
biskopssätet i Uppsala. Två år senare eller år 1288 skänkte han till Klara
kloster dessa områden tillika med nyssnämnda Husarne gård, som enligt
professor Nils Westermarks Djurgårdsforskningar låg inom nuvarande
Hjorthagen. År 1452 tillbytte sig konung Karl Knutsson av Klara klost?r
hela Walmunzön (utom fisket) mot ett kronogods i Uppland. Wal¬
munzön blev härigenom en kronoägd domän.
Inom de norr om Walmunzön belägna delarna, Ladugårdslandet och
Kaknäsområdet, anlades i början av 1400-talet Vädla kungsladugård, som
kom att omfatta ett mycket stort område.
De gårdar eller byar som intog det tredje huvudområdet kom under
medeltiden att förvärvas av Klara- och Svartbrödraklostren och den
fromma stiftelsen Helgeandshuset på Helgeandsholmen.
Som redan nämnts erhöll Klara kloster år 1288 Husarne gård. Klara
klosters ägor på Norra Djurgården utökades sedermera, bl. a. år 1433
genom ett byte med Niclis Jönsson (Oxenstierna), herre till Djursholm.
Han avträdde då till Klara kloster andelar i den nordväst om Husarne
eller inom den trakt där Frescati och Experimentalfältet senare kom att
förläggas
belägna Unnaröra by1 samt näset Nycklaholm och en del
av Oxabärgh ( = Oxberget), som tillhörde Unnaröra by, men låg i när¬

—

—

heten av Husarviken.
Svartbrödra- eller Dominikanerklostret kom enligt uppgift av N. Westermark att bli ägare till de övre eller nordöstra delarna av Östra Lider¬
ne. Dessa ägor låg norr om Djupäng, dvs. den långsträckta ängen strax
söder om Lilla Lappkärrsberget. Till ägorna hörde även den äng, som seAtt Unnaröra by legat inom nämnda trakt tyder uppgifter på kartor från slutet av
1600-talet om talrika där nedlagda åkrar på (se fig. 2 och 3). Se ock Renqvist (1968).

1
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nare blev bekant under namnet Skeppar Olofs äng. Klostret hade fått
dessa ägor genom en donation av fru Birgitta Olofsdotter på Hammersta,
som i sin tur fått dem av Sten Sture d. ä.
Helgeandshusets marker omfattade (ävenledes enligt uppgift av N. Westermark) dels den del av Östra Liderne, som låg söder om Djupäng kring
Ladu- och Ugglevikarna, dels ett parti av Oxberget, beläget intill Klara
klosters förut nämnda äga. Helgeandshuset hade delvis fått dessa marker
genom en donation av år 1432 av nämnde Niclis Jönsson (Oxenstierna).
Klara- och Svartbrödraklostrens tid som markägare på Djurgården slu¬
tade emellertid år 1527 som en följd av Gustaf Vasas reduktion. Helge¬
andshusets ägor på Norra Djurgården förvärvades något senare (eller på
1540-talet) av Kronan.
Efter dessa händelser blev alla de nämnda tre huvudområdena för¬
enade som kronoägd mark, vilken som nyss nämndes underställdes den
kungl. hovhållningen.
Under Johan III :s tid eller på 1570-talet anlades i nordvästra hörnet av
Valdemarsön eller på och kring den plats där Nordiska museet nu ligger
en mindre djurgård2 (se Bolin 1925 och Sjösell 1952). Det var detta om¬
råde som först benämndes ”Kongl. Diuregården”. Ifrågavarande område
bebyggdes emellertid på 1640-talet med olika byggnader för hovets räk¬
ning, bl. a. en hetsarbana. Djurgården flyttades därför längre åt sydost
till ett något större men ävenledes inhägnat område, som omfattade delar
av nuvarande Skansen och Djurgårdsslätten. Se fig. 1.
Norr om Djurgårdsbrunnsviken på den s. k. Viksbergsbacken väster om nuvarande
Djurgårdsbrunn tillkom också tidigt en djurgård, benämnd ”Lilla Diure¬
gården”.
Övriga markområden, som senare kom att ingå i Södra och Norra Djur¬
gården, benämndes ”Kungl. Djurgården” först efter sedan dessa med
undantag av de yttersta strandområdena mot Lilla Värtan, Saltsjön och
Norra Brunnsviken omkring år 1680 i egenskap av kunglig jaktmark
blivit inhägnade med ett högt stängsel, varom mera i det följande.

—

II. Huvuddragen av Djurgårdens utnyttjande under olika tidsavsnitt
Vasatiden (1521-1611)
Sedan Djurgårdsområdet i sin helhet blivit kronoägt och ställt till Ko¬
nungens enskilda disposition, fortsattes utnyttjandet av markerna för
I ett Kongl. Bref av den 8 nov. 1576 uppmanar Johan III sålunda fogdarna i Små¬
land, Uppland, Västergötland, Västmanland och Östergötland att skaffa älgkalvar, som
kunde tämjas i Kongl. Djurgården vid Stockholm (se von Engeström 1879, sid. 46).

2
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Fig. 1. Karta över de norra delarna av Stockholm med närmast öster därom
belägna omgivningar, upprättad åren 1645-46.
På denna karta är det lilla område inom nuvarande Södra Djurgårdens väst¬
ligaste del, som kring mitten av 1600-talet nyttjades som Kungl. Djurgård, an¬
givet med namnet ”Diuregården”. Man finner också på kartan platsen för
drottning Kristinas Hetsarbana ( = Hisserbahnen), som låg inom det område
där den äldsta djurgården legat.
Östermalm anges å kartan som ”Nye förstaden uppå Ladugårdslandet”. Nå¬
got öster om denna förstad finner man namnet ”Ladugården” och tecken för
en ladugårdsbyggnad. Denna angivning gäller Vädla eller Gamla ladugården.
Originalet till denna karta förvaras å Krigsarkivet under beteckningen ”Stadsoch fästningsplaner, Stockholm nr 249”.

38

*ÿ'

-•

boskapsskötsel och åkerbruk, ehuru i vidgad omfattning. Detta skedde
vid tre kungsladugårdar.
Den viktigaste av dessa var nyssnämnda Vädla kungsladugård (efter
1527 års reduktion vanligen benämnd Gamla ladugården), vars ekonomi¬
byggnader låg ej långt från den plats där Fredrikshovs slott senare kom
att förläggas. Denna kungsladugård omfattade icke endast Ladugårds¬
landet med Ladugårdsgärdet, inom vilka delar åkerbruk i betydande om¬
fattning bedrevs, utan även Kaknäsområdet, Lindarängen och delar av
Valdemarsön, där slåtter och bete förekom.
De två andra kungsladugårdarna låg längre norrut. Sannolikt låg (enl.
N. Westermark) den ena, Nya Ladugården kallad, på den gamla gården
Husarnes ägor, alltså inom nuvarande Hjorthagsområdet. De på kartan
fig. 2. angivna namnen Storängs Ladu Backen och Södra Ladu Backen
torde ock tyda härpå. Den andra ladugården låg troligen på Helgeandsliderne i närheten av nuvarande Stora Skuggan.
Driften vid ladugården vid Helgeandsliderne lades ned redan på 1550talet, då däremot driften vid de två andra fortsattes fram till slutet av
1660-talet. Före nedläggandet hade dessa kungsladugårdar en tid varit
utarrenderade.
Ladugårdarna var efter dåtida förhållanden stora. Sålunda omtalas i
P. B. Ferlins sakrika arbete ”Stockholms stad i juridiskt, administrativt
etc. hänseende” (1858, sid 872-873), att enligt i Kammararkivet förvarade
räkenskapsböcker fanns år 1549 å de tre kungsladugårdarna på Djurgår¬
den sammanlagt: 88 hästar, 51 oxar, 77 stutar, 11 tjurar, 125 stu tekalvar,
350 kor, 62 kvigor, 13 kvigkalvar, 1 098 får samt 337 svin. Vidare omtalas
att höavkastningen å de tre ladugårdarna var 1 027 lass. Det framliålles
också att vid denna tidpunkt fisket runt Djurgårdens stränder var myc¬
ket givande och spelade stor roll för hushållningen.
På Södra Djurgården eller Valdemarsön inrättades inga kungsladugår¬
dar. Delar av Valdemarsön utnyttjades dock som nämnts som slåtter- eller
betesmarker under Vädla men i övrigt som jaktmark.
Tyvärr saknas kartor från ifrågavarande tidsperiod, som ge närmare
upplysningar om Djurgårdens dåtida utseende. Av uppgifterna om djur-

(Vid kartans klichering har tyvärr beteckningen för en bro över Nybroviken
i nuvarande Nybrogatans förlängning bortfallit.)
Map showing the northern parts of Stockholm with eastern environs, compil¬
ed in the years 1645-46.
The small area, that in the middle of the 17th century was used as a royal
animal park, is on this map indicated as ”Diuregården”.
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antalet vid ladugårdarna och antalet lass skördat hö kan man dock sluta
sig till att Djurgårdsområdet och härvidlag icke minst dess lägre lig¬
gande partier måste ha varit ganska starkt påverkade av bete och slåtter.

Stormaktstiden (1611-1718)
I början av 1600-talet eller i och med stormaktstidens inträde utveck¬
lades Stockholm raskt och blev i verklig mening huvudstad, särskilt se¬
dan 1634 års regeringsform lagfäst de centrala ämbetsverkens förlägg¬
ning till Stockholm.
För att kunna tillgodose det starkt ökade behovet av tomtmark, som
uppkommit till följd av stadens tillväxt, avskildes stora områden av de
öster om Rännilen belägna delarna av den Gamla ladugårdens ( = Vädlas)
mark och inkorporerades med staden som egen stadsdel under namnet
Ladugårdslandet. Se fig. 1. Särskilt var drottning Kristinas förmyndar¬
regering, men även drottning Kristina själv sedan hon blivit regent fri¬
kostig med överlåtelser till Stockholms stad och med donationer av Djurgårdsmark till enskilda.
Dessa markupplåtelser och donationer framkallade många stridigheter
och nya önskemål. Sålunda sökte exempelvis Amiralitetet år 1675 hävda
besittningsrätten över en del av Ladugårdslandet på grundval av ett
Kongl. reskript av den 5 mars 1640, enligt vilket delar av Ladugårdslandet
skulle upplåtas till boningsplatser åt flottans folk. Detta krav blev dock
Under Karl XI :s förmyndarregering utkom ock i ett
icke godtaget.
Kongl. Bref av den 23 sept. 1663 en förordning om att ”Ladugärds Ägorne
skulle utskiftas --- till wårt Rijkes Trogne män
på det
huus,
den
med
och
och
Triän
örtagårdar
der
zirlige
förnehmeligt
sampt
skole Upwisa”.

—

—

---

En mycket viktig förändring i Djurgårdens utnyttjande inträffade i
och med att Karl XI själv blev regent. De ännu obebyggda delarna av
Djurgården kom då till största delen att utnyttjas som kunglig jaktmark.
Genom ett Kongl. Bref av den 17 mars 1676 blev det ytterligare under¬
struket att Djurgården som jaktmark skulle stå under konungens egen
disposition, lydande under Hovstaten och icke under Riksjägmästaren.
Anledningen till tillkomsten av denna stora jaktmark var Karl XI :s
önskan att nära slottet ha tillgång till ett område, där jakt främst på hög¬
vilt kunde bedrivas.
För att utmärka vilka delar av ”Djurgårdsområdet”, som skulle dis¬
poneras som kunglig jaktmark, uppsattes kring dessa delar under Karl
XI :s tidigare regeringsår eller omkring år 1680 ett högt stängsel, benämnt
40

Storgärdesgården eller Djurgårdsgärdesgården. Detta stängsel skulle
också hindra att de för jakt hållna djuren sprang bort och skydda dem
mot angrepp av varg, som då ännu var vanlig i Stockholmstrakten.
Det var ett mycket stort område som kom att ingärdas, och det sträckte
sig från Stora Lappkärrsberget i norr till Valdemarsöns strand mot Salt¬
sjön i söder. På östra sidan gick stängslet parallellt med stranden mot
Lilla Värtan, dock utan att nå denna, och på västra sidan gick stängslet
från Stora Lappkärrsberget söderut strax öster om Norra Brunnsviken
och Roslagsvägen fram mot nuvarande Lilljans plan. Stängslet följde
sedan Ladugårdsgärdet i sydostlig riktning mot den plats där Karlaplan
nu ligger, för att sedan gå söderut över till Valdemarsön, vars södra strand
det följde fram mot Blockhusudden, som dock låg utanför stängslet. Se
vidare kartorna fig. 2 och 3. Stängslet hade en längd av ca 2 mil, och
det uppfördes med virke hämtat från Åland.
Tillkomsten av detta stora jaktområde nödvändiggjorde inrättandet av
en särskild förvaltningsorganisation, som underställdes Riksmarskalksämbetet. Denna kom att bestå av en hovjägmästare och under honom en
”djurvaktare”, snart kallad inspektor, och 10 skogvaktare, som senare
fick titeln hovjägare. Alla dessa hade boställen på Djurgården nära in¬
till Djurgårdsstängslet. Dessutom fanns ett antal arbetare eller stängare
som de då kallades. På ställen där vägar över Djurgården korsade stängs¬
let fanns portar eller grindar, vilka bevakades av särskild personal.
Denna hade också till uppgift att ta upp avgifter av de vägfarande och
gående som passerade portarna.
Något förbud att besöka det inhägnade jaktområdet fanns sålunda ej.
Mot avgift kunde också i Stockholm boende få släppa sina hästar och nöt¬
kreatur på bete där, en förmån som flitigt utnyttjades.
Det var ett stort antal hjortdjur, främst dov- och kronhjortar, som
under Karl XI :s tid hölls som jaktdjur på Djurgården. Det minskades
dock under Karl XII:s krigsår till följd av att många djur då nedslaktades för att bidra till matförsörjningen under krigsåren.
För att skaffa vinterfoder åt de djur, som hölls för jaktens skull, före¬
kom slåtter på ängarna liksom på de åkrar som lagts igen efter ladugår¬
darnas nedläggande. De viktigaste slåtterängarna var Storängen, Lindar¬
ängen, Fiskartorpsängen och Skeppsbroängen på Norra Djurgården samt
Bergsjölundsängen på Valdemarsön. Dessa liksom vissa andra, mindre
ängar var genom särskilda stängsel skyddade för hjortarnas betning.

Trots en efter drottning Kristinas tronavsägelse iakttagen större åter¬
hållsamhet med nya upplåtelser uppkom fr. o. m. år 1668 en bebyggelse
41

inom Valdemarsöns sydvästra hörn. Tillkomsten av denna bebyggelse
härledde sig emellertid från en år 1646 av drottning Kristina gjord dona¬
tion till Amiralitetskrigsmanskassan för uppförande av ett sjukhus för
uttjänta och sjuka båtsmän. Denna bebyggelse, först kallad Båtsmanstomterna, var till att börja med ganska liten, men utvecklades senare till
den s. k. Djurgårdsstaden. Se närmare härom i H. Alm 1964.
Under 1600-talet började det militära inslaget i Djurgårdens fysionomi
på allvar göra sig gällande. Sålunda företogs på Ladugårdsgärdet under
Karl XI :s tid provskjutningar med nya artillerivapen. Även hade gardestrupperna övningar där, och en skans anlades på Ladugårdsgärdet, varav
lämningar länge bevarats. Flera kruthus tillkom också.

Hur det såg ut på Djurgården mot slutet av 1600-talet belyses väl av
en karta, som är upprättad år 1696 av lantmätare Edward Bratt och som
förvaras på Djurgårdsförvaltningens arkiv i en av Djurgårdsinspektoren
Erland Ström år 1779 gjord renovation. Denna karta återges här som

fig. 2.
En på detaljer eller uppgifter mera rik karta, synbarligen ett koncept
till 1696 års karta föreligger från år 1690. Denna karta förvaras på Lantmäteristyrelsens arkiv under signum l20.
På kartan fig. 2. finner man Djurgårdens dåtida utsträckning och
namnen på viktigare platser. Hur Storgärdesgården begränsade det som
jaktmark disponerade området får man också en detaljerad kunskap om.
Man får även en god bild av vilka delar av Djurgården, som ännu var
skogintagna, och vilka som betraktades som ängsmark där slåtter kunde
försiggå. Man finner också att jakten utövades på olika sätt genom be¬
nämningen på olika jaktområden. På Södra Djurgården, som vid denna
tid liksom senare var mera lättillgängliga än Norra Djurgården, fanns
sålunda tvenne speciella jaktområden, benämnda Stora Jakten och Biskopsjakten, och på Norra Djurgården fanns kring Drottningberget Kam¬
marjakten och på Lappkärrsbergen Stora Vargjakten. Även förekom fågel¬
fångst. På tvenne ställen (nära Tegeluddsviken och Kaknäs) är å 1690
års karta namnet ”Foglehärd” (Fågelhärd) utsatt. De skogbevuxna
backarna mellan Lindarängsviken och Kaknäs och mellan Kaknäs och
Stora Hundudden benämnes också Norra och Södra FågelhärdsbacFig. 2. Karta över Kungl. Djurgården, upprättad år 1696 av Edward Bratt, efter
en år 1779 av Erland Ström gjord renovation.
Map of Kungl. Djurgården,
compiled in 1696.
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karna. Fågelhärdarna var platser, där man fångade småfågel, särskilt av
finksläktet, med hjälp av slagnät och lockfåglar3.
Kartan visar också hur vattensystemen på Djurgården då såg ut. På
denna tid var Laduviken och Uggleviken ganska stora, och innan de flöt
ut i Husarviken passerade vattnet från Laduviken en nu helt försvunnen
sjö, Lillsjön, och Ugglevikens vatten den genom igenfyllning nu ävenledes
försvunna Storängsviken. Djurgårdsbrunnsviken, då kallad Ladugårdsviken eller Surbrunnsviken, stod då i förbindelse med Lilla Värtan genom
ett helt smalt sund, som mynnade i Isbladsviken (numera Isbladskärret), då en vik av Lilla Värtan.
Bebyggelsen var vid slutet av 1600-talet, om man undantar de med
staden inkorporerade delarna, mycket liten på Norra Djurgården och
inskränkte sig egentligen endast till nämnda boställen för jägeri- och
vaktpersonalen. På Södra Djurgården var den ävenledes ganska ringa och
bestod förutom av nämnda Båtsmanstomter endast av tullstationen vid
Blockhusudden och några gårdar vid Biskopsudden samt ett par mindre
industrianläggningar av kort varaktighet (Stärkelsebruket och Glasbruket
nära resp. på Båtsmanstomterna).
De kompletteringar till 1696 års karta, som hämtats från konceptet av
år 1690, återges i fig. 3. Dessa kompletteringar, vilka gäller uppgifter
som saknas eller är otydligt angivna på 1696 års karta, visar framför allt
var ängar och tidigare brukade åkrar var belägna, vilka trädslag som in¬
gick i skogarna och hur vägar och mindre gärdesgårdar gick fram inom
Dj urgårdsområdet.
Man finner av kompletteringskartan fig. 3 att ängarna hade en mycket
stor utbredning, liksom att de igenlagda åkrarna främst var belägna på
Ladugårdsgärdet och inom de områden där Frescati och Experimentalfältet
senare kom att förläggas. Av kartans trädslagsuppgifter finner man ock
att granen torde ha varit det allmännaste trädslaget. Tall förekom mest
på berg och ek i närheten av stränderna till Saltsjön, Lilla Värtan och
Namnet Fågelhärd är en försvenskad form av det tyska Vogelherd (enl. medde¬
lande av den jakthistoriske specialisten fil. dr John Bernström).

3

Fig. 3. Förtydliganden av och kompletteringar till 1696 års karta. Komplette¬
Addi¬
ringarna är hämtade från ett koncept till nämnda karta av år 1690.
tions to the map of 1696. The map shows areas, that at this time were forested
(indicated with white colour) and those, that were used as meadows (light
grey). No longer cultivated arable land is indicated dark grey. The map also
gives information about the hunting.

—
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områdets insjöar. Förekomst av björk och al liksom enbuskar finns också
anmärkt på en del ställen.
Frihetstiden och det Gustavianska tidevarvet (1718-1809)
Under den tid Fredrik I var landets regent eller åren 1720-51 var in¬
tresset för Djurgården som jaktmark mycket stort, vilket icke minst be¬
rodde på att Fredrik I var en passionerad jägare. Den nedgång i djuranta¬
let, som inträffade under Karl XII:s krigsår, byttes i en uppgång och i en
allmän upprustning av Djurgården som jaktmark.
Aldrig torde hjortbeståndet på Djurgården ha varit större och de kung¬
liga jakterna talrikare än under Fredrik I:s tid. Tollstorp (1844, sid. 8)
nämner sålunda att hjortarnas antal år 1729 enligt hovjägmästarens upp¬
gifter översteg 1 500.
Fredrik I:s efterträdare som regenter, Adolf Fredrik, Gustav III och
Gustav IV Adolf, saknade intresse för jakt, varför Djurgårdens betydelse
som jaktmark under deras tid starkt minskades.
I stället kom stadens innevånare att i allt större utsträckning utnyttja
Djurgården som utflykts- och förlustelseområde. Detta gällde särskilt
Södra Djurgården, men även Norra Djurgården drog till sig besökande.
Att Djurgården blev ett så omtyckt folkligt utflyktsmål berodde dock
icke endast på den vackra och omväxlande naturen, utan även på att
många krogar, värdshus och förlustelseställen under 1700-talet kom till
på Djurgården. Till och med hovjägarna hade tidtals rättighet att
till förstärkning av sina löneförmåner både bränna och utskänka bränn¬
vin, en rättighet som dock senare eller kring mitten av 1800-talet (enl.
uppgift av E. Sjösell) helt togs bort. Det var på och omkring dessa ofta
vackert belägna ställen, som det glada liv utspelades som Carl Michael
Bellman odödliggjort genom sina Djurgårdsdikter.
Under Frihetstiden uppkom ock en viss sommarnöjesbebyggelse, främst
på Södra Djurgården mellan Djurgårdsstängslet och Saltsjö- och Djurgårdsbrunnsviksstränderna. Denna var till att börja med av enkelt slag,
men efterföljdes under Gustaf III:s tid på vissa ställen av bebyggelse av
högreståndskaraktär och ofta avsedd som bostäder året runt. Under denna
tid tillkom sålunda på Södra Djurgården, bl. a. Täcka Udden, Nedre
Manilla, Alnäs, Listonhill, Waldemarsudde, Bergsjölund och Matshov
eller Korswa (senare omdöpt till Sirishov), och på Norra Djurgården
Skuggan och Frescati.
I samband med tillkomsten av denna bebyggelse förbättrades vägför¬
hållandena på Djurgården, icke minst under Gustaf IV Adolf :s tid, och
år 1803 byggdes den flottbro, som gick från Kaknäs till Larsberg på Li46

dingön och som ända in på 1880-talet utgjorde den viktigaste förbindelse¬
länken mellan Stockholm och Lidingön.
En plats, som under denna tidsperiod kom att bli mycket uppmärksam¬
mad, var Djurgårdsbrunn. Redan 1690 hade Urban Hjärne där upptäckt
en hälsokälla, men först sedan ytterligare en sådan källa upptäckts där i
mitten av 1700-talet, kom Djurgårdsbrunn att flitigt besökas som brunnsplats, ett förhållande som fortsatte ända in på 1840-talet.
Under detta tidsavsnitt var också det militära utnyttjandet av Djur¬
gården stort. Till artilleriets disposition uppläts ganska stora områden
av de södra delarna av Norra Djurgården och för de i Stockholm förlagda
regementena läger- och exercisplatser på Ladugårdsgärdet.
Vidare er¬
höll Amiralitetet år 1722 liksom vid en del senare tillfällen nyttjanderätt
till strandområden strax norr om Båtsmanstomterna ( = nuv. Djurgårds¬
staden) för att där anlägga slipar och skjul för galärer. Dessa områden
har därför alltsedan dess gått under namnet Galärvarvet.

—

Av räkenskapsböckerna från denna tid framgår, att de viktigaste in¬
komsterna för Djurgårdskassan utgjordes av ”betespenningar”, dvs. me¬
del som inbetalades efter en viss taxa för på Djurgården för bete in¬
släppta hästar och nötkreatur, och härvidlag icke minst för de i Stockholm
förlagda regementenas hästar. Därefter följde ”arrendemedel” för upp¬
låtna tomter samt ”portavgifter” erlagda av de besökande. Som inkomst¬
post förekommer stundom ”försålda hjortar”. De hållna hjortarnas antal
minskades emellertid betydligt under senare delen av detta tidsavsnitt,
delvis beroende på att vargar till följd av Storgärdesgårdens dåliga till¬
stånd kom in på Djurgården och rev många hjortar. Särskilt var enligt
Djurgårdsinspektoren I. A. af Ströms självbiografiska anteckningar detta
fallet under åren 1797-1800. Enligt uppgifter i 1804 års räkenskapsbok
för Djurgården var antalet hjortar sålunda vid 1805 års inträde endast
182 st.
Inkomsterna från skogen var små och härrörde sig mestadels från för¬
sålda vindfällda träd och torra ekar. I räkenskaperna redovisas också de
kvantiteter gärdselvirke och stör som huggits på Djurgården. Dessa kvan¬
titeter rörde sig för åren 1758-1809 i medeltal om 200 lass årligen. Huvud¬
parten av gärdselvirket kom dock ända till och med år 1808 från Åland.
År 1808 gjordes en besiktning av ekbeståndet på Djurgården. Denna
gav vid handen att det då fanns 2 788 stora ekar, som borde stå kvar vid
vägarna eller för ”promenaden” (som Tollstorp (1844) uttryckte det),
jämte 3 164 ekar på tillväxt. Dessutom utstämplades 888 ekar, som Ami¬
ralitetet året därpå fritt fick hugga till skeppsvirke.
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Perioden 1809 - slutet av 1870-talet
Under denna tid får Djurgården delvis en ny prägel, mycket tack vare
det arbete, som kom att utföras i vårdande och förskönande syfte.
Den person, som mer än någon annan låg bakom detta arbete, var ko¬
nung Karl XIV Johan. Betagen av Djurgårdens skönhet och behag lät han
mellan åren 1823-27 uppföra Rosendals slott som sommarresidens, och i
samband härmed blev särskilt Södra Djurgården föremål för omfattande
vård- och nydaningsarbeten.
Många trädbestånd genomhöggs, varvid framför allt döda träd och
torra grenar bortskaffades. Otuktad gräsvegetation inom vackert belägna
ängspartier överfördes till vårdade gräsmattor. Sumpiga ställen avdika¬
des. Nya vägar, både körvägar och promenadstigar, anlades, och gamla
vägar breddades och upprustades. Även gjordes på flera ställen i förskö¬
nande syfte inplantering av främmande trädslag, särskilt lärk, sykomorlönn, parklind och hästkastanje, men också av inhemska lövträd, såsom
ek, bok, alm och lönn. Här och var planterades alléträd längs vägarna.
Betydande delar av Södra Djurgården fick härigenom karaktär av vårdad
park.
De mer svårtillgängliga och som utflyktsmål mindre eftertraktade de¬
larna av framför allt Norra Djurgården fick däremot förbli skogsområ¬
den, som sköttes efter mera forstliga principer.
Djurgårdens utnyttjande som jaktmark upphörde under denna period.
Jakten hade dock en kort uppblomstringstid i början av perioden eller på
1810-20-talen, då en intensiv jakt på varg och lo förekom.
Kort därefter eller år 1829 överfördes emellertid Djurgårdens hjortar
till ett inhägnat mindre område, beläget inom den s. k. Husarhagen, en
del av den nuvarande stadsdelen Hjorthagen. Efter denna händelse un¬
derhölls Storgärdesgården ej längre utan fick förfalla.
I en räkenskapsbok för Djurgården av år 1865 omtalas att sagda år
9 hjortar levande avsänts till hjortparken vid Gripsholms slott.
Under denna period uppläts delar av Djurgården allt fortfarande till
bete, och detta i sådan omfattning att inkomsterna härav var en av Djur¬
gårdens tre viktigaste inkomstposter. De övriga var liksom tidigare arren¬
demedel och portöppningsavgifter, vilka senare avgifter slopades år 1877.
Skogen gav ävenledes en viss inkomst, om ock ”skogslevereringarna”,
som mest utgjordes av ved, stängsel- och byggnadsvirke, i icke ringa om¬
fattning användes för Djurgårdens och dess funktionärers behov eller
bortskänktes till fattiga.
För skötseln av Djurgården svarade i egenskap av inspektorer (el.
från 1820 som intendenter) under denna period liksom under slutet av
48

den föregående dynastien Ström, far, son och sonson: Erland Ström åren
1771-1801, Israel Adolf af Ström 1801-1850 och Israel Ludvig af Ström
1850-1898.
Av dessa har särskilt Israel Adolf af Ström satt mycket djupa spår
efter sig som verkställare av nydaningen av Djurgården. Han var också
initiativtagaren till Skogsinstitutet och dess chef under många år, lik¬
som en framstående och insiktsfull skogsman med för sin tid banbry¬
tande idéer.

Under Karl XIV Johans tid kom det militära utnyttjandet av Djur¬
gården att få en stegrad omfattning. Detta gällde framför allt Ladugårds¬
gärdet, i vars omedelbara närhet flertalet kaserner för de i Stockholm
förlagda regementena låg. Ladugårdsgärdet blev dessa regementens exer¬
cisplats liksom platsen för manövrar och parader av olika slag.
Då Karl XIV Johan ofta inspekterade truppernas övningar eller deltog
i parader, lät han anlägga en väg från Rosendal till Ladugårdsgärdet,
med flottbro över Djurgårdsbrunnsviken.
Till följd av den upprustning och allmänna standardhöjning, som
Djurgården genomgick under denna period, antog folklivet där en lugnare
prägel. Det koncentrerades också i hög grad till Djurgårdsslätten med
närliggande Djurgårdsstaden, där många förlustelseställen och restau¬
ranger var belägna. Tidigare hade Lejonslätten eller områdena närmast
nuvarande Djurgårdsbron varit de mest besökta.
En förändring i Djurgårdens judiciella ställning inträder ock genom att
Djurgården i sin helhet fr. o. m. 1868 införlivas med Stockholm.
Några större upplåtelser av Djurgårdsmark för publikt ändamål skedde
ej under denna tid, om man undantar att Skeppsbroäng på Norra Djur¬
gården år 1814 uppläts mot ett ringa vederlag åt Kungl. Lantbruksaka¬
demien för att Akademien där skulle utföra lantbruks- och trädgårdsförsök av olika slag. I samband härmed kom åter stora uppodlingar till
stånd inom lerslätterna nordväst om Laduviken. — Lantbruksakademiens
område har sedermera gått under namnet Experimentalfältet.
Upplåtelser mot arrendeavgift till enskilda har varit få. Mest känd
sådan från denna tid är Lido.
Nämnas kan också att Svenska trädgårdsföreningens elevskola, som
började sin verksamhet i Stockholm år 1833, flyttade till Rosendal år
1861. Verksamheten var förlagd dit ända till år 1912, då skolan lades ned
Som ett minne från denna verksamhet åter¬
och föreningen upphörde.
står öster och söder om Rosendals terrass ett flertal främmande trädslag
och förvildade trädgårdsväxter.

—

4- 691597 Lustgården 1969
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Under ifrågavarande period förbättrades kommunikationerna till Djur¬
gården högst betydligt. Av betydelse härför var icke minst tillkomsten av
Djurgårdsbrunnskanalen, som på konung Karl XIV Johans initiativ anlades åren 1825-34.
Djurgårdens utseende kring mitten av 1800-talet framgår av ett flertal
kartor, av vilka ”Topografisk karta öfver Stockholm och dess omgifningar
af C. O. Funck”, utgiven år 1846, återges här som fig. 4.

Perioden slutet av 1870-talet till våra dagar
Under denna period inträder stora förändringar i dispositionen och
utnyttjandet av Djurgårdens mark.
Sålunda uppläts år 1879 till Stockholms stad med nyttjanderätt ett för
hamnanläggningar avsett område vid Värtan. Detta område, som hade en
areal av i det närmaste 145 hektar, övergick till staden med äganderätt
åren 1924 och 1925.
Är 1889 erhöll staden med äganderätt 100 hektar belägna vid Hjort¬
hagen i utbyte mot ett tomtområde vid Artilleriplan, där ett nytt hov¬
stall skulle uppföras. Hjorthagsområdet använde staden för anläggande
av gas- och elektricitetsverk, men också för bostadsbebyggelse.
Dessa båda överlåtelser av Djurgårdsmark till Stockholms stad blev
upptakten till ett flertal nya önskemål om markförvärv på Norra Djur¬
gården. Så exempelvis motionerades i riksdagen år 1892 om att Ladu¬
gårdsgärdet jämte vissa andra områden borde försäljas och upplåtas för
bebyggande. Staten skulle härigenom erhålla medel bl. a. till anskaffande
av ett nytt större militärt övningsfält i utbyte mot Ladugårdsgärdet, som
började bli för trångt.
Då förslagen om exploatering av Djurgårdsmark upprepades, tillsatte
Kungl. Maj :t år 1902 en särskild kommitté, den s. k. Ladugårdsgärdeskommitten, som skulle utreda de problem som var förknippade med dessa
exploateringsplaner. Kommittén, som i maj 1903 avgav sitt betänkande,
var positivt inställd till dels att Stockholmsregementena borde lämna
Ladugårdsgärdet som övningsfält och i stället tilldelas Järvafältet, dels
till en fortsatt exploatering och bebyggande på Norra Djurgården, med
början av områden i närheten av östra Station och mellan Vallhallavägens
förlängning österut och Djurgårdsbrunnsviken. Sedan 1905 års riksdag
tillstyrkt dessa avstyckningar, blev de nämnda områdena också så små¬
ningom bebyggda.
Upplåtelserna av Djurgårdsmark framkallade på flera håll oro för att
de skulle öka i sådan omfattning, att Djurgårdens karaktär av obebyggt
parkområde skulle äventyras. Särskilt fruktade man att upplåtelserna
50
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omfattande Kungl. Djurgården
Fig. 4. Del
av ”Topografisk karta öfver
Stockholm och dess oingifningar”, upprättad av C. O. Funck och i tryck utgiven
år 1846.
Å denna karta är Djurgårdens dåtida omfattning, bebyggelser, militära an¬
ordningar och huvudvägar noga angivna.
Part of Topographical Map of Stockholm and Environs of the year 1846,
showing the extent of Kungl. Djurgården, buildings, military installations and
highways.
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skulle drabba Södra Djurgården. Vid 1906 års riksdag väckte därför
ledamoten av andra kammaren, direktör Sven Palme, en motion i syfte
att erhålla en reglering av bebyggelsen på Djurgården. Denna motion
ledde emellertid icke till någon åtgärd från riksdagens sida.
Saken togs upp igen vid 1913 års riksdag, då lektor Karl Starbäck i en
motion framförde ett önskemål om att en kommitté tillsattes, som skulle
ta ställning till frågan om vilka delar av Djurgården, som för framtiden
borde bibehållas som naturliga och för allmänheten fritt tillgängliga
parkområden. I denna motion framhölls också med kraft Djurgårdens
skönhetsvärde och betydelse som rekreationsområde och som en vacker
och ur naturgeografisk synpunkt värdefull inramning av Stockholm.
En sådan utredningskommitté kom också till stånd under namn av
Djurgårdssakkunniga, och den framlade sitt betänkande den 15 maj 1917.
I detta diskuteras ingående Djurgårdens ekonomiska förhållanden och
vilka delar, som framför allt borde bevaras som naturliga parkområden.
Som sådana föreslogs Södra Djurgårdens ännu obebyggda delar och av
Norra Djurgården ett område om sammanlagt 509 hektar, sträckande sig
mellan stranden av Lilla Värtan i norr och stadbebyggelsen intill Lilljansskogen i söder. Dessutom föreslogs som skyddsområden Smedsbacken och
Kampementsbacken norr om Ladugårdsgärdet och de mellersta och östra
delarna av Kaknäsområdet samt vidare Frescati hage mellan Bergianska
trädgården och Skogshögskolan.
Djurgårdssakkunnigas betänkande synes icke ha blivit föremål för nå¬
got direkt ställningstagande från statsmakternas sida. De i betänkandet
uttalade rekommendationerna har emellertid ofta blivit framhållna i se¬
nare uppkomna diskussioner om Djurgårdsmarkens utnyttjande.
Under 1920-30-talen ägde talrika förhandlingar rum mellan staten och
staden rörande fortsatt exploatering av de områden på Norra Djurgården,
som enligt 1905 års riksdags beslut skulle exploateras, och detta ledde
bl. a. till att den s. k. Gärdesstaden norr om Valhallavägen kom till.
År 1945 tillsattes en markkommission med representanter för staten
och Stockholms stad. Denna kommission kom att i stor omfattning syssel¬
sätta sig med frågor rörande Djurgårdsmarkens användning. Kommis¬
sionen överlämnade den 17 juni 1947 ett förslag till avtal mellan staten
och Stockholms stad om att ca 83,5 hektar av Kaknäsområdet skulle över¬
låtas av staten med äganderätt till Stockholms stad, på villkor att staden
förband sig att upplåta detta område tillika med ett tidigare förvärvat,
norr därom beläget om 56 hektar som ett för allmänheten fritt tillgäng¬
ligt parkområde. Kaknäsavtalet godkändes av Kungl. Maj :t den 30 juni
1948.
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Efter ett även av 1945 års markkommission framlagt förslag träffades
år 1949 ett avtal mellan staten och Stockholms stad angående överlåtelse
till staden av ett område om 7,2 hektar, beläget på Kampementsbacken.
Området har under 1960-talet blivit bebyggt.
Det är sålunda högst betydande delar av den ursprungliga Norra Djur¬
gården, som under denna period med äganderätt avsöndrats till Stock¬
holms stad och senare delvis bebyggts.

Stora områden av Djurgården har också under denna period upp¬
låtits med enbart nyttjanderätt för olika statliga och kommu¬
nala ändamål.
På Södra Djurgården har sålunda på grund av särskilda riksdagsbeslut
mark upplåtits på nyssnämnda villkor till bl. a.: Manilla dövstumsinstitut, Nordiska Museet, Skansen, Biologiska Museet, Prins Eugens Waldemarsudde och Thielska Galleriet.
På Norra Djurgården har på liknande sätt tomtmark upplåtits i stor
utsträckning till olika vetenskapliga riksinstitutioner och undervisnings¬
anstalter (Stockholms Universitet, Tekniska Högskolan, Veterinärhög¬
skolan, Skogshögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Naturhisto¬
riska Riksmuseet, Sveriges Geologiska Undersökning och Statens Veteri¬
närmedicinska Anstalt); till sjukvårdsanläggningar (Sophiahemmet,
Röda Korsets Sjukhem och Allmänna Barnbördshuset) ; till idrottsanlägg¬
ningar (Stadion, Östermalms Idrottsplats, Tennisstadion, Kungl. Tennis¬
hallen, Ryttarstadion, skjutbanan vid Skuggan och Fiskartorpets skid¬
backe) och till militära anläggningar (Militärstabernas byggnader på
Ladugårdsgärdet, Livgardesskvadronens kaserner och de gamla Livdra¬
gonernas kaserner, de senare nu disponerade av Tekniska och Etnogra¬
fiska Museerna). — Svea och Göta Livgardena liksom Svea Artilleri er¬
höll under denna period kaserner i närheten av Ladugårdsgärdet, men
sedan dessa regementen under senare tid lämnat Stockholm, har kaser¬
nerna fått ny användning. Nya kulturella institutioner har även växt upp
intill Ladugårdsgärdet, såsom Sveriges Radio och Sjöhistoriska museet.
Upplåtelser för nybebyggelse åt enskilda har däremot under denna
period varit mycket få. Även för industriella och kommer¬
siella ändamål har man varit restriktiv, och upplåtelserna har egent¬
ligen endast gällt industri- och upplagsplatserna å Fisksjöäng på Husar¬
vikens norra strand och mässområdet på Storängsbotten. Dessutom har
en del områden mer eller mindre tillfälligt sedan början av 1900-talet fått
disponeras mot arrende som koloniträdgårdar, t. ex. vid Söderbrunn,
Lilla Frescati och Tegeludden.
På Djurgården har under denna period också upplåtits plats för tre
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mycket uppmärksammade utställningar: 1897 års allmänna konst- och
industriutställning på Lejonslätten och närmast angränsande områden,
1909 års allmänna svenska konstindustriutställning i Frisens park och
1930 års utställning av konstindustri, konsthantverk och hemslöjd mellan
Källhagen och Dragonkasernerna på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand.
Om den nutida dispositionen av Djurgårdsmark se vidare kartan fig. 5.

Under denna period har de delar av Djurgården, som icke exploaterats
för bebyggelse eller utsatts för andra mera naturförstörande ingrepp,
skötts efter samma principer som under föregående period, men i vidgad
omfattning. Stora ansträngningar har sålunda gjorts för att ge parkka¬
raktär åt allt större områden och härigenom göra Djurgården än mer
attraktiv för besökande.
Skogsbestånden har sålunda även inom de delar, som förut icke varit
så besökta och som skötts mera forstligt, blivit föremål för parkvårdande
åtgärder (röjningar och gallringar). Särskilt har granen hållits efter, då
däremot lövträden, framför allt eken, gynnats. För att bilda sig en upp¬
fattning om ekens förekomst och dimensioner på Djurgården gjorde då¬
varande Djurgårdsintendenten, hovjägmästare C. Ad. öhrström på pro¬
fessor Rutger Sernanders tillskyndan år 1925 en inventering av Djur¬
gårdens större ekar. Resultaten av denna ekinventering är framlagda i
text och på särskilda kartor i Sernanders arbete ”Stockholms natnr”
(1926) och i ”Stockholmstraktens natur- och kulturminnen”, utgiven av
Rådet till skydd för Stockholms skönhet år 1935.
Mellan åren 1898-1910, då F. F. Edelstam var intendent på Djurgården
gjordes talrika inplanteringar av främmande trädslag, vilka ännu på
många ställen lever kvar.
Edelstam efterträddes av nyssnämnde C. Ad. öhrström, som blev den
siste intendenten på Djurgården. Vid hans avgång 1948 indrogs inten¬
denttjänsten, och den gamla, från 1600-talet stammande förvaltningsor¬
ganisationen för Djurgården ombildades till en Djurgårdsförvaltning
med ståthållaren på Stockholms slott som chef och närmast under ho¬
nom en kanslidirektör.
Upplåtandet av Djurgårdsmark för betesgång har under denna period
successivt upphört, och de åkrar som ännu mot slutet av 1940-talet fanns
kvar har lagts igen.
Då Hjorthagen år 1889 förvärvades av staden, måste hjortarna bort
ur den där belägna hjortparken i Husarhagen. År 1890 nedslaktades
därför 84 av dessa djur, men de kraftigaste överfördes levande till
Gripsholms hjortpark.
På Djurgården finns emellertid i våra dagar en

—
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ganska livskraftig rådj ursstam, som kommit in spontant och som man
nu söker behålla genom att vintertid utfodra djuren vid foderbord,
placerade inom områden, där rådjuren med förkärlek plägar uppehålla
sig.
Kommunikationerna till och inom Djurgården har under denna period
i hög grad utvecklats.
I samband med Värtahamnens anläggande 1879-86 tillkom Värtajärnvägen, som till en betydande del genomkorsar Norra Djurgården,
liksom Stockholm-Roslagens järnväg, som öppnades för allmän trafik
år 1885, berör Norra Djurgården mellan östra Station och Lilla Fres¬
cati.
Mellan åren 1918-24 byggdes en ny bro till Lidingön mellan Ropsten
och Torsvik för att ersätta en sedan 1882 där befintlig flottbro. Denna
bro håller för närvarande på att kompletteras med en bredvid löpande
bro.
Inom Djurgården har huvudvägarna i hög grad förbättrats för att
kunna tjäna den ständigt ökande bilismen. De har breddats och perma¬

nentats.
De allmänna kommunikationsmedlen har också utvidgats, och i våra
dagar kan man på kort tid nå Blockhusudden, Fiskartorpet, Ropsten och
Frescati med antingen buss, tunnelbana eller tåg.
Under senare tid har idrottsanläggningar fått allt större utrymme på
Djurgården. Längs stränderna mot Lilla Värtan och Saltsjön, liksom vid
Norra Brunnsviken och Djurgårdsbrunnsviken har på många ställen an¬
lagts småbåtshamnar. För ridsporten har talrika ridstigar och ridbanor
anlagts, och i norra delen av Ladugårdsgärdet har ett större sportfält
för såväl sommar- som vintersport och ett friluftsbad kommit till.
För de promenerande har också under senare år anlagts nya prome¬
nadstigar. Vissa av dem följer känsligt och vackert stränderna mot Salt¬
sjön och Lilla Värtan. I samband härmed har den vackra Lilla Sjötullsbron över Djurgårdsbrunnskanalen (nära Parkudden) kommit till.

III. Djurgårdens nutida naturparksområden
Till följd av de avstyckningar och markupplåtelser, som under de

senaste 90 åren förekommit på Djurgården, har Djurgården, som tidigare
bestått av ett sammanhängande område, kommit att delas upp i två, från
varandra skilda delar. Den ena av dessa delar omfattar de nordvästra
partierna av Norra Djurgården eller de delar som ligger väster om Hjort-
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hagen och södra delen av Lidingövägen. Den andra delen utgöres av de
som naturpark hållna partierna av Södra Djurgården, jämte Kaknäsområdet och Ladugårdsgärdet.
Ivaknäsområdet och Ladugårdsgärdet har tagits med i denna beskriv¬
ning, trots att det förstnämnda numera med äganderätt överförts till
Stockholms stad och det sistnämnda är upplåtet på 50 år till staden för
idrotts- och rekreationsändamål. Bägge har emellertid allt fortfarande
ställning av naturparksområden.
Efter belägenhet och allmänna naturdrag kommer Djurgårdens naturparksområden i efterföljande beskrivning att delas upp i nedanstående
fem områden (se fig. 5), vilka kommer att behandlas var för sig:
Lappkärrsbergs-Skugganområdet,
B j örnnäs-Lill jansskogsområdet,
Ladugårdsgärdet,
Kaknäsområdet, och
Södra Djurgården mellan Skansen och Blockhusudden.

Lappkärrsbergs-Skugganområdet
Lappkärrsbergs-Skugganområdet omfattar de ännu av stadsbebyggelse
oexploaterade delarna av Norra Djurgården, vilka ligger norr om den
markerade dalsänka i vilken Laduviken och Husarviken kommit till ut¬
bildning.
Området utmärks av en omväxlande topografi med markerade, till
största delen moränklädda höjder och mellan dem Öppna, gräsbevuxna
lerslätter av skiftande storlek och form.
De mest iögonfallande höjderna träffas i norr längs stranden av Lilla
Värtan. Man finner där från väster till öster räknat: Stora och Lilla
Lappkärrsbergen, Varthagsberget, Oxbergsbacken och Oxberget. Det
högsta av dem, Stora Lappkärrsberget, når en höjd av 50 m. övriga berg
inom området är av blygsammare mått och ligger där ganska jämnt
spridda.
Slätterna spelar topografiskt en mycket framträdande roll. Växlingen
mellan dem och de skogklädda höjderna bidrar i hög grad till att ge
rymd och skönhet åt landskapet.
I äldre tider var slätterna på mera sidlänta ställen genom sin rika
gräsväxt allmänt nyttjade som slåttermarker, men på något torrare
ställen uppodlade in på 1600-talet, då åkrarna lades igen. Efter tillkomsten
av lantegendomen Stora Skuggan i slutet av 1700-talet och Lantbruks¬
akademiens Experimentalfält i början av 1800-talet dikades de sidlänta
markerna och uppodlades, liksom åkerbruket togs upp igen på de gamla
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åkrarna, utom inom den del av Stora Skugganområdet, där Stora Skug¬
gans skjutbana år 1900 kom att förläggas. Åkerbruk bedrevs sedan ända
De gamla åkrarna ligger emellertid alltjämt
till slutet av 1940-talet.
och
vårdas numera som grässlätter.
öppna
Laduviken och Husarviken har i stor utsträckning vuxit igen, och hög
vass ( Phragmites communis ) intar numera betydande delar av förut fria
vattenytor. Vass intar också den helt försvunna Lillsjöns område och
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det forna lilla Lappkärret väster om Skuggans skjutbana.
Bergen eller höjderna är skogintagna. Inom de högsta partierna av
Stora och Lilla Lappkärr sbergen och Varthagsberget, där berghällen fler¬
städes går i dagen, träffas hällmarkstallskog. Se fig. 6. Längre ned på
sluttningen blir granen däremot som regel det förhärskande trädslaget,
utom längst ned vid foten av bergen, där lövträd, såsom ek, björk och
lind, antingen bildar starka inslag i granskogen eller blir helt domine¬
rande. Undantag härifrån utgör dock de smala strandpartierna mot Lilla
Värtan nedanför Lappkärrsbergen, där gran och tall förhärskar och lövträdsinslaget är måttligt.
På många ställen är granen högvuxen och smalkronig och bildar impo¬
nerande bestånd. Detta är framför allt fallet på Lappkärrsbergens nord¬
sluttningar. Se fig. 7. Dessa med gammal hög granskog klädda, ofta branta
sluttningar kan i våra dagar räknas som Djurgårdens mest opåverkade
och romantiska delar.
Områdets östra delar, särskilt Stora och Lilla Skugganområdena, Fis¬
kartorpet, Oxbergsbacken och höjden vid Fisksjöäng, utmärks genom¬
gående av en mer leende natur och mer park- och lundartad vegetation.
Där har eken en mycket framträdande plats i landskapet. Många av
Djurgårdens mäktigaste ekar träffas där. Se fig. 8-9. I skogsbrynen vid
Oxbergsbacken växer skogslindar ( Tilia cordata), av vilka somliga nå be¬
tydande dimensioner. Se fig. 10.
Markvegetationen inom Lappkärrsbergs-Skugganområdets lägre be¬
lägna, skogintagna delar är fortfarande rik. Allmänt träffas om våren
mängder av vitsippor. Se fig. 11. Blåsippor finns på många ställen, och
liljekonvaljen förekommer tämligen allmänt. Lungörten ( Pulmonaria
officinalis ), liten nunneört ( Corydalis fabacea ) och tandrot ( Dentaria
bulbifera) förekommer också, särskilt på Varthagsbergets östra sluttning
och vid dess fot. På grässlätterna fägnas ögat om våren av rika uppslag
För blomstervännen utgör därför Lappav hästhov, svalört och vårlök.
kärrsbergs-Skugganområdet ett mycket attraktivt utflyktsmål.
Lappkärrsbergs-Skugganområdet har också ett stort arkeologiskt in¬
tresse genom de fornminnen området rymmer. En tydligt markerad forn-
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Fig. 6. Hällmarkstallskog å Stora Lappkärrsbergets högsta delar.
den skymtar Stocksund och Lilla Värtan.
Hällarna har förut varit renlavklädda, men renlaven har dödats till följd av
senare års luftföroreningar.
Pine forest on rocky ground near the top of Stora Lappkärrsberget.

grav ligger sålunda på Stora Lappkärrsbergets krön (se fig. 12), andra
gravar vid Stora Lappkärrsbergets fot nära Värtastranden och på Oxberget.

B jörnnäs-Lill jansskogsområdet
Björnnäs-Lilljansskogsområdet ligger söder om Laduviken och dess
väster ut igenvuxna och delvis torrlagda del. I övrigt begränsas området
å alla sidor av bebyggelser av olika slag.
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Old spruce forest on the northern slope of Stora Lappkärrsberget.
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A magnificent old oak near the
speglande sig i dammen nedanför huset.
remarkable octagonal house at Stora Skuggan.

—

62

A,

A-

I
W

a, >.
Vj

g.

m
aüàfng

‘1

M

Fig. 9. Den s. k. Lyellska eken vid hovjägarbostället vid Fiskartorpet. I bak¬
A remarkable oak at Fiskartorpet, named after
grunden bl. a. höga askar.
the English Scientist sir Charles Lyell. In 1834 he studied the land-rising with
the help of this tree’s height above sea-level.
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bergsbacken.
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Fig. 11. Typiskt parkområde med stora mängder av vitsippor väster om Stora
Skuggans skjutbana.
Typical park area with wood-anemons (Anemone
nemorosa) in great numbers in the neighbourhood of the shooting-range at
Stora Skuggan.

Terrängen är kuperad med skogintagna bergshöjder av växlande stor¬
lek, skilda åt av vanligen helt smala dalstråk. Den enda breda dalgången
är den i vilken den numera i sin helhet igenvuxna och av lövsumpskog

intagna Uggleviken ligger.
Vegetationszoneringen inom höjdområdena har ursprungligen varit
den för Djurgården karakteristiska. Tallskog med inslag av björk har
sålunda dominerat inom höjdområdenas övre delar, där berghällen ofta
går i dagen eller jordlagren är helt tunna. På sluttningarna har däremot
granskog förhärskat, i de nedre delarna dock med rika inslag av olika
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Fig. 12. Forngrav, sannolikt från bronsåldern, nära Stora Lappkärrsbergets
A barrow, probably from the Bronze Age, near the top of Stora Lappkrön.
kärrsberget.
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lövträd, framför allt björk och ek. Genom de avverkningar, som i skogs¬
vårdande och förskönande syfte företagits inom området, har dock äldre,
avverkningsmogen gran under senare år på många ställen avlägsnats.
Tallen och lövträden har härigenom blivit mer framträdande i landska¬

pet.
Markvegetationen är inom de delar av området, som icke utsatts för
starkare marknötning, rik på gräs och örter, särskilt vitsippor om våren.
Även träffas liljekonvalje på flera ställen. Däremot är blåsippan ytterst
sällsynt.
Den märkligaste växten inom detta område har varit åkerbäret ( Rubus arcticus), som inom ett sumpigt område vid Kattrumpsbergets norra
fot haft en av sina sydligaste förekomster i Sverige. Tyvärr har åkerbärslokalen detta år spolierats i samband med framdragandet av en fjärrvär¬
meledning.
5 - 691597 Lustgården 1969
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Fig. 13. Ugglevikskällan med närmaste omgivningar.
Uggleviken with immediate environs.

’
—

The well spring of

öppnare partier är fåtaliga inom området. De mest framträdande är
slätten kring den kända Ugglevikskällan (se fig. 13) och det numera av
koloniträdgårdar intagna området vid Söderbrunn. Ett annat öppet om¬
råde är slätten mellan Björnnäshöj den och Fiskartorpet, där en vacker,
från äldre tid stammande hölada ännu finns kvar (se fig. 14).
Då Björnnäs-Lilljansskogsområdet ligger i så omedelbar närhet till
stadsbebyggelse, högskolor och idrottsanläggningar av olika slag, har
området rönt starkt inflytande av detta grannskap. Sålunda är det många
idrottsintresserade studenter men också andra, som här tränar terränglöpning och orientering och under vintern idkar skidsport. Fiskartorpets
skidbackar ligger ju inom detta område eller på Bj örnnäshöj dens nord¬
östra sluttning.
Även för de ridintresserade erbjuder området goda möjligheter till
terrängritter. För att underlätta framkomligheten inom skogspartierna
har ridstigar där anlagts.
Björnnäs-Lilljansskogsområdet inbjuder också på grund av sin rike¬
dom på stigar och vägar till skogspromenader, liksom solöppna slutt-
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Fig. 14. Gammal, dekorativ hölada inom det öppna området mellan Fiskartorpet
Old hay barn near Fiskartorpet.
och Biörnnäshöjden.

—

ningar till vila och rekreation, gärna i förening med picknicker. På de
mest lättillgängliga vägarna ser man ofta äldre personer sakta vand¬
rande fram eller sittande på någon av de soffor som utplacerats, sär¬
skilt i Lilljansskogen. Många av de promenerande är hundägare, vilka
styr sina steg mot den öppna slätten kring Ugglevikskällan, där deras
hundar får springa omkring. Bland besökande ser man också ofta mödrar
med småbarn, för vilka senares räkning sandlådor utlagts inom Lilljans¬
skogen.
Slätten kring Ugglevikskällan kan betraktas som centralpunkten inom
detta område, och under vackra dagar eller vid speciella tillfällen utveck¬
las där ett rikt och livligt folkliv.
Ladugårdsgärdet
Ladugårdsgärdet, som alltsedan medeltiden varit ett i stort sett öppet
fält, är det allt fortfarande, ehuru öppenheten icke längre beror på att
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I bakgrunden byggnader rym¬
mande Sveriges Radio och Försvarets Forskningsanstalt.
The open grassy
plain Ladugårdsgärdet with grazing sheep.

Fig. 15. Ladugårdsgärdet med betande får.

—

området används som åker eller exercisfält. Det är numera reserverat för
idrotts- och rekreationsändamål, och öppenheten bibehålls till största de¬
len genom ett kraftigt fårbete under sommarhalvåret. Se fig. 15.
Ladugårdsgärdet, som tidigare var betydligt större än nu, omges i våra
dagar på alla sidor utom i norr och på östra sidans södra del (eller
fr. o. m. Borgen och söderut) av stadsbebyggelse av växlande slag. I norr
begränsas Ladugårdsgärdet av Kampementsbacken, som är ett ganska
bergigt område och som markant höjer sig över det jämförelsevis plana
Gärdet. Inom södra delen av östra sidan övergår Gärdet i ett högre belä¬
get, ävenledes påfallande bergigt område, som utan gräns är förenat med
Kaknäsområdet med dess naturvuxna vegetation.
De öppna, mera plana partierna av Ladugårdsgärdet är helt gräsbe¬
vuxna och i huvudsak trädlösa. I den södra delen har dock på några stäl¬
len under de senaste åren enstaka träd (björk, alm och sälg) inplante¬
rats. Marktäcket har också vårdats genom att ojämnheter utfyllts och in68

sådder av för tramp mera härdiga gräs gjorts. Mossor saknas helt inom
Ladugårdsgärdets öppna gräsmarker. Örtfloran är påfallande sparsam
och tilldrar sig föga uppmärksamhet, om man undantar inom de delar av
Ladugårdsgärdet, som gränsar mot Sveriges Radio, där ända till i år den
mycket högvuxna umbellaten jättebjörnlokan ( Heracleum mantegazzianum) förekommit i stora mängder. Innan det nya TV-huset byggdes,
intogs dessa delar av så täta och högvuxna björnlokebestånd, att de väckte
allmän förvåning och ofta omnämndes i pressen. Kraftiga åtgärder har
nu vidtagits för att vid TV-huset söka utrota jättebjörnlokan.
Ladugårdsgärdets norra, av Kampementsbacken intagna del utgöres
närmast det egentliga Gärdet av ett ca 200 m brett område, som ännu är
obebyggt och reserverat som parkområde. De översta delarna av Kampe¬
mentsbacken har däremot redan tagits i anspråk för bostadsbebyggelse.
Inom parkområdet förhärskar i de norra och västra delarna tallen i
blandning med björk och alm; inom de östra däremot spelar lärken, både
den europeiska (Larix decidua) och den sibiriska (L. sibirica), tillsam¬
mans med alm den största rollen. Enstaka större ekar ingår ock i vege¬
tationen.
Den östra sidan av Ladugårdsgärdet domineras av Borgen-höjden,
som brant höjer sig över Gärdet. Där växer högvuxna ekar och andra löv¬
träd, och buskrikedomen är stor. Den gamla Borgen-byggnaden, som kom
till under Karl XIV Johans tid, väcker ock genom sin arkitektur en icke
ringa uppmärksamhet.
Kantområdet söder om Borgen intas mest av gles blandskog av tall
och olika lövträd, bland vilka särskilt må nämnas: ek, rönn, björk, alm,
vildapel, lönn och hägg. I kantzonen mellan skogen och slätten träffas
flerstädes mäktiga snår av bl. a. slån och här och var rosenbuskar och
fläder (Sambucus racemosa) .
Genom den hårda marknötning, som Ladugårdsgärdet till följd av ut¬
nyttjandet som sport- och rekreationsområde varit utsatt för, har områ¬
det förlorat många av sina naturdrag. Gärdet spelar dock fortfarande en
mycket stor roll i Djurgårdens fysionomi, och det erbjuder genom sin av
naturen givna topografi rymd och fria utsikter.
Kaknäsområdet
Kaknäsområdet ligger inom Norra Djurgårdens sydöstra del. Det över¬
läts som redan nämnts med äganderätt till Stockholms stad år 1948 un¬
der villkor, att området för framtiden skulle bibehållas som ett för all¬
mänheten fritt tillgängligt naturparksområde.
I sitt nuvarande skick begränsas Kaknäsområdet i norr av Frihamnen
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och Oljehamnen vid Loudden, i väster huvudsakligen av Ladugårdsgär¬
det, och i övrigt omges det av Djurgårdsbrunnskanalen och Lilla Värtan.
Området är kuperat med berg och höjder främst i norr, men också i de
södra och östra delarna. De högsta bergen är Drottningberget och Lindar-

ängsknösen inom områdets nordvästra del. Lindarängsknösen når en
höjd av 34 m ö. h.
Områdets mittparti intas av en markerad lerslätt, inom vilken Kaknäs skjutbana ligger. Denna lerslätt har förgreningar åt flera håll, främst
i nordnordostlig riktning mot Kaknäs gård och Lidingöbro. Slätten var ur¬
sprungligen ställvis ganska sumpig, och en numera ej längre vattenfö¬
rande bäck, som rann ut i Lilla Värtan strax söder om Kaknäs gård, hade
där sin upprinnelse. Bäckfåran är dock alltjämt synlig.
På grund av Kaknäsområdets bergiga och sumpiga natur har det tidi¬
gare icke varit så besökt av allmänheten, om man undantar strandom¬
rådena utmed Lilla Värtan och Djurgårdsbrunnskanalen. Framför allt
lockade dock i äldre tider Lidingöbro med sitt kända värdshus till besök.
Förbi värdshuset gick då också Lidingötrafiken på områdets enda, mer
betydande väg.
Det är först under detta sekel som Kaknäsområdet upptäckts som ett
givande utflyktsmål, vilket beror på att området gjorts mera lättillgäng¬
ligt genom anläggandet av nya bilvägar och promenadstigar. Till Kak¬
näsområdets popularitet har även bidragit tillkomsten av det nya Kaknästornet och närheten till det gouterade värdshuset vid Djurgårds¬
brunn.

Områdets två största berg, Drottningberget och Lindarängsknösen, har
den för Djurgårdsområdet karakteristiska vegetationsfördelningen med
huvudsakligen tallskog inom de översta delarna, lövträdsinsprängd gran¬
skog på sluttningarna och längst ned vid bergens fot nästan uteslutande
lövskog.
På icke så få ställen inom Lindarängsknösens nedre delar har inplanteringar av för Djurgården främmande trädslag, t. ex. lär k, bok, hästkastanje och sykomorlönn ( Acer pseudoplatanus) , gjorts.
Markvegetationen växlar mycket alltefter markens fuktighet och de
lösa jordlagrens djup. Inom torrare och grundare marker träffas oftast
gräs och blåbärsris, då däremot inom friska och något fuktiga marker
örtfloran är både artrik och yppig.
De öppna lerslätterna inom Kaknäsområdet har i gamla tider varit
slåttermarker eller åkrar, men är nu helt intagna av en gräsvegetation
som sköts som grässlätter. Oftast är dessa slätter omgivna av vackra
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skogsbryn med snår av slån och icke sällan rosenbuskar. Här och var
står en ståtlig ek som solitärträd. Och det hela utgör en ur parkvårdssynpunkt vacker och tilltalande syn.
Vissa delar av Kaknäsområdet hör i vegetationshänseende till de ri¬
kaste Djurgården har att uppvisa. Framför allt gäller detta Kaknäsområdets södra del mellan den nyanlagda landsvägen Kaknästornet-Stora
Hundudden och Djurgårdsbrunnskanalen.
Skogen inom detta område består av överståndare av tall och gran,
ofta över 20 m höga, och ett underbestånd av något lägre lövträd, sär¬
skilt alm, ek, lönn, lind, hägg och rönn. Om barrträdens tidigare domi¬
nans inom området vittnar talrika barrträds-, särskilt gran-, stubbar.
I markvegetationen ingår många lundväxter, såsom vit- och blåsippor,
harsyra, stinksyska ( Stachys silvatica), midsommarblomster ( Geranium
silvaticum), trolldruva ( Actaea spicata), ormbär ( Paris quadrifolia),
myskmadra ( Galium odoratum ), rödblära ( Melandrium rubrum), stor¬
rams ( Polygonatum multiflorum ) och lundbräsma ( Cardamine impa¬
tiens) samt gräsen lundgröe ( Poa nemoralis), lundelm ( Roegneria canina) och hässlebrodd (Milium' effusum) .
En växt, till sin natur en
trädgårdsflykting, som i denna skog fått stor spridning, är vintergröna
( Vinca minor). Den bildar på flera ställen mattor av betydande storlek.
Rikligast förekommer Vinca vid Fridhem inom skogens östra del.
En av de vackraste platserna inom Kaknäsområdet är Kaknäs gård.
Den ligger vid en vik av Lilla Värtan strax söder om Lidingöbro. Naturen
har här drag av inre skärgård med bl. a. öppna gräsbackar, som på våren
översållas av gullvivor och förgätmigej. Se fig. 16.
En vacker promenadstig följer numera stranden längs Lilla Värtan
mellan Kaknäs och Djurgårdsbrunnskanalen. Terrängen, som vägen går
igenom, är fram till Stora Hundudden bergbunden och skogintagen ända
ned till stranden. Skogen är sammansatt av gran, tall och lövträd, sär¬
skilt björk och rönn. På några ställen träffas fuktiga dälder, i vilka
klibbal växer. Åt sjösidan har på många ställen uthuggningar gjorts,
varigenom friare utsikter över Lilla Värtan åstadkommits. Ett rikt fågel¬
liv utmärker Värtastranden, och vid exempelvis Kaknäsgrundet häckar
svanen, och vid Kaknäs kan man höra näktergalens sång.

—

Södra Djurgården mellan Skansen och Blockhusudden
Trots att betydande delar av Södra Djurgården tagits i anspråk för
bebyggelse och upplåtelser av olika slag, återstår alljämt stora områden,
särskilt mellan Skansen och Blockhusudden, som ännu äger tydliga na¬
turdrag och som hålls och vårdas som naturparksområden.
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Fig. 16. Ängsbacke med gullvivor nära hovjägarbostället vid Kaknäs.
meadow slope with cowslips ( Primula veris) in the neighbourhood of Kaknäs.

Dessa områden har liksom Djurgården i övrigt en ganska bruten topo¬
grafi med berg och kullar, delvis täckta av morän, och mellan dem lägre
liggande lerslätter.
De största och högsta bergen ligger mellan Rosendals slott och Listonhill samt öster och sydost om Gröndal. Andra, mera markerade berg
träffas inom Frisens park, på några ställen mellan Sirishovs- och Valmundsvägarna och nordost om Manilla.
De mest betydande slättområdena förekommer söder om Rosendals
slott samt vid Bergsjölund och Gröndal. Ett annat slättområde men av
annan karaktär är Isbladskärret, som fick sitt nuvarande utseende då Is72
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Fig. 17. Isbladskärret, sett från söder mot norr.
south-eastern part of Djurgården.

—

C;

The fen Isbladskärret in the

bladsviken avvattnades i samband med Djurgårdsbrunnskanalens till¬
komst åren 1825-34. Se fig. 17.
Södra Djurgårdens högsta berg har den för Djurgårdens högre berg
vanliga vegetationszoneringen. Inom de högsta delarna träffas sålunda
tallskog av ganska torftigt och oväxtligt slag med inslag av gran och med
ett lågvuxet underbestånd av björk, rönn och ek. På de ställen, där berg¬
grunden icke går i dagen i form av nakna hällar, består markvegetatio¬
nen främst av blåbärsris men ställvis av gräset kruståtel ( Deschampsia
flexuosa).
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Fig. 18. Typisk bild från trakten söder om Rosendals slott, med öppna ängspartier, alléer och lövträdsintagna bryn. — Typical view of the southern en¬
virons of the Palace of Rosendal.

Nedanför dessa övre, hällmarkspräglade partier blir moränlagren mäk¬
tigare och i samband härmed skogsväxtförhållandena gynnsammare och
markvegetationen artrikare. Inom sluttningarnas övre delar dominerar
ännu tallen och granen, som där når betydande dimensioner, men ju
längre ned på sluttningarna man kommer ju rikare blir lövträdsinslaget,
och längst ned vid bergens fot blir lövträdsdominansen nära nog full¬
ständig. Till detta har även bidragit avverkningar av barrträd, som ut¬
förts i skogsvårdande och förskönande syfte.
Markvegetationen är också yppigast inom bergens nedersta delar, och
man finner där flerstädes en rik lundflora. Så exempelvis träffas vid
västra foten av berget mellan Rosendal och Listonhill av lundväxter bl. a.
stinksyska ( Stachys silvatica ), vitsippa, liljekonvalje, löktrav ( Alliaria
officinalis ), rödblära ( Melandrium rubrum ) samt ehuru i mindre mängd
myskmadra ( Galium odoratum) och tandrot ( Dentaria bulbifera) . På
östra sidan av Gröndalsbergen förekommer också: lungört ( Pulmonaria
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Fig. 19. Typiskt gräsängsparti med lövträdsintagna bryn väster om ManillaA typical grassy meadow,
vägen och ca 300 m söder om Djurgårdsbrunn.
edged by different hardwoods, south of Djurgårdsbrunn.

—

officinalis), trolldruva ( Actaea spicata ), häckvicker (Vicia sepiiim ) och
skogsvicker (Vicia silvatica). En anmärkningsvärd växt för sistnämnda
område är kåltisteln ( Cirsium oleraceum) , som alltjämt, ehuru sparsamt,
förekommer inom områdets sydöstligaste del nära Edelstams väg.
De lägre bergen har icke samma utpräglade vegetationszonering, om
ock tall normalt plägar förekomma å ställen, där berggrunden går i da¬
gen eller de lösa jordlagren är helt tunna. I regel intas dessa berg av löv¬
skog av växlande sammansättning, i vilken buskar allmänt ingår. Mark¬
vegetationen är också vanligen rik, såframt den icke varit utsatt för star¬
kare marknötning.
Slättområdena inom Södra Djurgården, vilka i äldre tider nyttjades
som slåttermarker och ställvis även, såsom vid Gröndal, som åker, är
fortfarande öppna och gräsintagna.
Slättområdena med sina bryn utgör Södra Djurgårdens största skön-
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hetsvärden, och stora ansträngningar nedläggs i våra dagar på att hålla
såväl grässlätterna som de lövträdsintagna brynen i ett så tilltalande
skick som möjligt. Ett mycket vackert område är sålunda Bergsjölundsängen, men också ängen söder om Rosendals slott och slätterna intill
Gröndal erbjuder stora skönhetsvärden. Se fig. 18-19.
Många främ¬
lingar som besökt Djurgården har också förvånats och imponerats av att
på denna nordliga breddgrad finna en så rik och estetiskt tilltalande park-

—

natur.

Ett parti av Södra Djurgården som genom sin natur och där utförda
parkanläggningar är värd att särskilt omnämnas är den intill Waldemarsudde belägna Frisens park. Den utgör en av Djurgårdens mest
uppmärksammade och besökta delar.
Frisens park består av två ganska olikartade partier: i väster ett lågt
berg med en alltjämt ganska naturvuxen vegetation och i öster en i slu¬
tet av 1700-talet anlagd park. Den kom till under den tid grosshandlare
C. M. Fris, efter vilken parken fått sitt namn, var ägare till den närbe¬
lägna Waldemarsudde.
Bergets övre delar gör ett öppet intryck med nakna hällar, här och var
avbrutna av låg träd- och buskvegetation, bunden till jordtäckta skrevor.
Av träden märks särskilt: ek, hägg, rönn, alm, asp, vildapel, björk och
hagtorn och av buskar : slån, rosenbuskar och måbär. Bergets sluttningar
intas dock av en mera högvuxen träd- och buskvegetation. Se fig. 20.
Örtfloran inom bergets övre delar är ganska artrik, och i den ingår
många för bergen i den inre stockholmska skärgården karakteristiska
arter, såsom blodnäva (Geranium sanguineum ), tjärblomster (Viscaria
vulgaris ), styvmorsviol (Viola tricolor ), vit fetknopp ( Sedum album),
getrams (Polggonatum officinale) och axveronica (Veronica spicata).
Allmänt uppträder även trädgårdsflyktingen kaukasiskt fetblad (Sedum
spurium).
Parkområdet inom Frisens parks östra del verkar som Tor Hedberg i
sin målande skildring ”Den nutida Djurgården” uttrycker det ”med sina
alléer, sin öppna, vackert buktade gräsplan, sin hela gammaldags förnäma
prägel så typiskt svensk herrgårdspark”. Trädbeståndet är högvuxet,
och många olika trädslag ingår i det såsom ek, lind, lönn, alm, björk, bok
och hästkastanje. På trenne ställen genomdrages parken av äldre alléer,
som bildar dekorativa inslag. Se fig. 21.
Markfloran är rik och innehåller många lundväxter av för Djurgården
vanligt slag, men också flera sällsynta (dock i ringa mängd), såsom
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Fig. 20. Nordöstra sliittningen av berget vid Frisens park med utsikt mot park¬
The north-eastern slope of the hill in the park area “Frisens Park”.
området.
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gullviva, vårärt (Lathy rus vernus ) och blekbalsamin ( Impatiens parviflora).
På Södra Djurgården har inplanteringar av bok i smärre bestånd ut¬
förts på flera ställen, och den har visat stor förmåga till självföryngring.
Det största och vackraste bokbeståndet träffas vid Listonhill (se fig. 22).
På vissa ställen inom detta ligger marken täckt av torra boklöv, men på
andra förekommer en rik örtflora, sammansatt företrädesvis av hund¬
loka ( Anthriscus sitvcstris), rödblära (Melandrium rubrum), stinksyska
( Stachys silvatica ) och brännässlor ( Urtica dioica).
Av icke obetydligt dendrologiskt intresse är alltjämt den intill Rosen¬
dals trädgårdar befintliga arboretumanläggningen, som kom till åren
1873-1909, alltså under en del av den tid som Svenska trädgårdsföre¬
ningen hade sin verksamhet där.
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park area “Frisens Park”.
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A linden (Tilia vulgaris) avenue in the
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The beech wood at Listonhill.

över detta arboretum föreligger en beskrivning, uppgjord år 1954 av
trädgårdsdirektören J. A. Thulin, vilken förestod Rosendals trädgårdar
sedan Svenska trädgårdsföreningen år 1912 lämnat Rosendal. Denna
beskrivning har i år reviderats och kompletterats av tf professor Bergianus Måns Ryberg.
Av revisionen framgår, att Rosendals arboretum fortfarande innehål¬
ler ett stort antal olika trädslag, ofta i vackra och välvuxna individ.
Av barrträd må nämnas :

Abies cephalonica
Chamaecyparis Laivsoniana
Ch. nutkaënsis
Ch. pisifera
Ginkgo biloba
Picea Engelmanni

Pinus cembra
P. nigra ( = P.' austriaca)
Taxus baccata
Thuja occidentalis
Tsuga canadensis
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och av lövträd:

Fagus silvatica f. atro purpurea
F. silvatica f. pendula

Acer platanoides f. laciniatiim
A. platanoides f. Schwedleri
A. saccharinum
Alnus glutinosa f. laciniata

Magnolia acuminata
Phellodendron amurense

Betula nana x pubescens
B. papy rif era
Fagus silvatica f. asplenifolia

Salix elegantissima
Ulmus carpinifolia f. suberosa
U. glabra f. exoniensis

Inom eller nära intill arboretumanläggningen och särskilt i anslutning
till boningshusen omedelbart öster om Rosendalsterrassen, träffas också
ett flertal förvildade trädgårdsörter, av vilka som särskilt framträdande
må nämnas: sibirisk nunneört ( Corydalis nobilis ), parksallat ( Laduca
macrophylla) , kroll-lilja ( Lilium martagon), körvel ( Myrrhis odorata),
pestskråp ( Petasitis hybridus ) och såpnejlika ( Saponaria officinalis ).
Parksallaten är numera vanlig icke endast intill Rosendalsterrassen
utan även kring de nuvarande växthusen å Rosendal och vid de å slutt¬
ningen nedanför Rosendals slott, ej långt från Djurgårdsbrunnsviken,
belägna bostadshusen.

Summary
The Royal Park “Djurgården” in Stockholm
A description of its history and its present natural park areas.
The purpose of this essay is to throw light on how the Royal Park “Djur¬
gården” came into being, how it was utilized during various periods of time
and how this exploitation has exerted an influence on the design and landscape
character of Djurgården. Extensive parts of Djurgården have been completely
transformed, but there still survive considerable areas in which the changes
caused by the varying forms of exploitation have not been greater than that
the natural features in the landscape are still— although in a varying degree
clearly brought out. These landscapes still influenced by their natural fea¬
tures— represent in our own day substantial areas of natural park land intended
to afford the public, especially the inhabitants of Stockholm, opportunities
for close and stimulating contact with nature. Indeed, giving a description of
what these areas look like at the present day forms one of the principal aims
of this present work.
The widespread area that came to incorporate the Royal Park “Djurgården”
consisted during the Middle Ages of three parts that were differentiated by
the conditions of ownership and the nature of the holdings, and which during

—
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the 15th and 16th centuries came by various means to be united into one
continous domain subjected to the disposal of the King.
In the south-western part of this area on and surrounding the ground on
which the Nordic Museum now stands, there was set up in the 1570’s a small
animal park in which various huntable animals were bred. This Animal Park
was later on removed a short distance further south. It was these areas that
were first given the name “Kungl. Djurgården” (The Royal Animal Park).
The remaining parts of the extensive area were not named “Djurgården” until
after they had been designated the Royal hunting-ground, and about 1680 had
been enclosed with a high fence.
Refore Djurgården was designated as a hunting-ground the area was pri¬
marily used for cattle-breeding and agriculture. This utilization of the ground
was connected with three royal farmyards, one of which was closed down as
early as in the 1550’s. Farming on the two others was continued up to the
1660’s. Judged by the conditions prevailing at that time, the farming estates
were large, with numerous bovine cattle, horses, sheep and swine. The yield
from hay-making was also considerable.
During the first half of the 17th century, i. e. before the main part of Djur¬
gården had been declared a hunting-ground, quite considerable parts of the
Djurgården area that were closest to the then already built-up parts of Stock¬
holm were used for house building in the expanding city. However, the conces¬
sion of Djurgården ground and any further building in the Djurgården area
were more restricted in the later part of the 17th century.
Djurgården was used as a royal hunting-ground right up to the end of the
1820’s although to a variable extent according to the reigning monarch’s in¬
terest in the sport. King Karl XI (Regent 1672-97) and Fredrik I (Regent
1720-51) were particularly interested in hunting.
Hunting in Djurgården was exercised in various ways, and there were many
different kinds of animals that were hunted, though they were mostly deer
that were preserved for hunting, and special care was taken of them; how¬
ever there was also bird-hunting, besides wolf- and lynx-hunting.
For looking after the far-reaching hunting-grounds there was a special
administrative staff, the head of which was a Royal Forester.
In order to procure wdnter food for the game that was kept for hunting,
moving was done on the meadows as well as on disused arable lands.
There was nothing to prevent the public from visiting the fenced-in area,
but visitors were required to pay a fee. Likewise on payment of a fee persons
living in Stockholm were allowed to let their horses and cattle graze on the
pasture land there.
During the 17th century the military element began to appear in the physionomy of Djurgården. For instance, during Karl XI’s reign gunnery trials were
carried out on Ladugårdsgärdet with new artillery and a redoubt was built up
on Ladugårdsgärdet, traces of which have long been preserved. Several powder
magazines were also erected there.
The maps, figures 2-3, show what Djurgården looked like at the end of the
17th century.
After the death of King Fredrik I interest in Djurgården as a hunting-ground
decreased. Instead Djurgården came to be more and more enjoyed as a popular
6 - 691597 Lustgården 19G9
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excursion and amusement park. Many inns and places of public entertainment
were established there, attracting large crowds. The cheerful and often bur¬
lesque folk-life in and around these places has been sung about and made
immortal by the famous poet Carl Michael Bellman.
During the latter half of the 18th century there also arose summertime
pleasure grounds and entertainment halls in Djurgården, especially along the
shores to Saltsjön. These buildings were originally of simple design but were
later on, i. e. at the end of the 18th century, succeeded by buildings of a charac¬
ter indicating greater prosperity.
At the beginning of the 19th century Djurgården acquired another aspect
not least thanks to the interest shown in it by Sweden’s Frenchborn King Karl
XIV Johan. Being enchanted with Djurgården’s beauty and charm, between the
years 1823 and 1827 he had the Palace of Rosendal built as a summer residence,
and, in connection with this, the southern part of Djurgården in particular
became an objective of extensive care and refashioning. Thanks to this it
acquired the character of a well looked-after park.
Because of the restoration and the general raising of standards which Djur¬
gården underwent during the 19th century, the life of population there assumed
a quiter character and became largely concentrated on the so-called “Djurgårdsslätten” below the present “Skansen”.
During the reign of Karl XIV Johan the military utilization of Djurgården
was also on a larger scale. This applied primarily to the area known as Ladu¬
gårdsgärdet, in the immediate proximity of which most of the barracks for the
regiments stationed in Stockholm were situated.

—

As from the end of the 1870’s considerable changes took place in the disposi¬
tion and use of the Djurgården area.
To begin with, in 1879 there w’as transferred to the City of Stockholm with
right of tenure an area of 145 hectares (1 hectare- about 31/2 acres) for the
construction of the harbour of Värtahamnen. This has since been followed by a
large number of other conveyances of property with right of tenure both for
the construction of dwelling-houses and for industrial use and communications.
In addition, a considerable area has been made available with sole usufructuary
right for various cultural, social, commercial and similar purposes.
In this way the original Royal Djurgården has been divided into two parts
separated from one another by built-up areas (the extent of which is clearly
shown in the map fig. 5).
During the 20th century an effort has been made to give those areas of
Djurgården that have not been exploited for housing purposes or planned for
other more nature-spoiling encroachment a more park-like character. For in¬
stance, even in those parts of Djurgården which had formerly not been so
frequently visited and which had been kept as an afforested area, the forest
stands have been an object for park preservation. The hardwoods, particularly
the oaks, have received special care.
During this period the renting of the Djurgården pastures for grazing has
been entirely given up, and the cultivation of arable land that was still left
at the end of 1940 has been discontinued. These old grazing grounds and
arable fields are still kept as open land and are maintained as grassy plains.
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No animals kept for hunting are bred in Djurgården any longer. However,
there still exists a lively breed of roe-deer which have migrated spontaneously.
Efforts are being made to keep them there in the winter by supplying the
animals with food placed on forage boards, set up where the animals prefer to
stay.
The communications with and within Djurgården have been widely deve¬
loped during the present century. The main roads have been broadened and
permanented. For keen walkers numerous paths have been laid down in recent
years. Some of them follow the attractive and beautiful coastlines towards
Saltsjön and Lilla Värtan.
Wide spaces have also been assigned to sporting grounds in recent times.
Moreover, harbours for small boats have been built in many places, and
numerous bridle-paths and riding-tracks have been laid down to encourage
riding for pleasure. Athletic grounds and an open-air swimming-bath have been
built at Ladugårdsgärdet.
In spite of the fact that Djurgården has thus been fairly severely exploited
there still exist areas that possess many natural features. Efforts are being made
to retain these areas as natural park land for the future. In the booklet present¬
ed here these natural park areas, divided into five separate sectors, have been
described one by one, and their most characteristic features are illustrated in
numerous pictures.
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Vid utarbetandet av detta arbete har jag haft förmånen att motta hjälp från
flera håll.
Kungl. Djurgårdsförvaltningen har genom sin chef, ståthållare Sixten Wohl¬
fahrt, och sin kanslidirektör, överlantmätare Henry Johansson beredvilligt
ställt i förvaltningens arkiv förvarade kartor, räkenskapsböcker över Djurgår¬
den och andra arkivalier till mitt förfogande.
Genom välvilligt tillmötesgående av Stadsmuseets chef, fil. dr Ro Lager¬
crantz, har de i arbetet ingående Djurgårdsbilderna tagits av museets skicklige
fotograf, Lennart af Petersens.
Professor Nils Westermark, som ägnat Djurgårdens äldre historia ett in¬
trängande studium, har haft den stora vänligheten att bistå mig med uppgifter
om ägo- och andra förhållanden under medeltiden.
Till Djurgårdsforskaren, fil. mag. Erik Sjösell står jag även i tacksamhets¬
skuld för välvilligt lämnade upplysningar om förhållanden på Djurgården
under olika tider. Han har ock haft vänligheten att läsa igenom vissa delar av
uppsatsen i manuskript och därvid gjort viktiga påpekanden.
tf Professor Rergianus Måns Ryberg har haft vänligheten att bistå mig med
upplysningar rörande Rosendals arboretum.
Vid mina studier av olika Djurgårdsdokument, särskilt kartor, har jag mot¬
tagit god hjälp av arkivtjänstemän vid Lantmäteristyrelsens arkiv, Krigsarki¬
vet, Riksarkivet och Stockholms stadsmuseum.
De i arbetet ingående kartorna har reproducerats och delvis renritats på
Kartografiska institutet, och ett värdefullt bistånd har härvid lämnats av kart¬
redaktör Kurt Lindström.
För allt detta ett stort och hjärtligt tack!
Stockholm i september 1969
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C. TH. SORENSEN

Mennesket og naturen

I et langt liv har jeg beskæftiget mig med det grønne. Æstetisk og
rekreativt grønt. Jeg har formet haver, parker og andet af den slags.
Jeg har skrevet om disse ting, og jeg har været lærer.
Da jeg var ung, fik Erick Struckmann mig med i naturfredningsarbejdet, siden har man nu og da hæftet etiketten naturfreder på mig.
Men det er jeg ikke i den forstand, som f. eks. Poul Henningsen opfatte¬
de det. Jeg er ikke troende på noget område i det plan, altid har jeg
været tvivler, og jeg håber, at jeg altid vil være det. Men det essentielle
i naturfredningsarbejdet har interesseret mig levende, naturligvis. Jeg
vil så gerne forstå det, jeg er optaget af, på en enkel og simpel måde, jeg
tvivler altid på, af det uklare kan være rigtigt. De var for mig altid
noget uforståeligt i begrebet natur, men jeg opgav i lange perioder at
tænke på det. I de senere år har det trængt sig på, meget stærkt endda,
ikke mindst udefra. Der skrives og tales om natur og landskab, land¬
skab og bygninger, landskabsleje, landskabsplanlægning osv. osv. Jeg
kommer hjem, fra en tre ugers rejse, og der er stakke af bøger og blade
om disse emner, interessante og varme indlæg, som det er en glæde at
læse.
Mon det vil være urimeligt, at jeg også forsøger mig med et lille
bidrag i denne debat? I alt det, der skrives, tales og diskuteres, har jeg
en fornemmelse af, at der bruges alt for mange ord, og at der mangler
en for alle forståelig definition af de begreber, der tales om. Det er vel
i det hele taget noget, som går igen i vore tider, de, som skriver og taler
om tingene, forudsætter, at ordenes betydning er klar, således er det
desværre ikke, og der kommer megen misforståelse ud af det. Det egent¬
lige i problemet mennesket og landskabet er særdeles enkelt. Landskabet

C. Th. Sörensen
Nordisk trädgårdskonsts ”Grand Old Man”. Som trädgårdsarkitekt och lärare
har han banat vägen för nya idéer. Detta gäller också hans författarskap, sakligt
vägande, självständigt och spirituellt. ”Europeisk Havekunst” är redan en
klassiker.
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består af tre nøje forbundne elementer: De geologiske formationer, lad
os for nemheds skyld bruge betegnelsen terræn. Bevoksninger. Byg¬
værker af mange arter.
Et land som Danmark er næsten overalt præget af menneskers virke,
oprindeligt land findes kun i meget ringe udstrækning. Men selve ter¬
rænet er alligevel det, der er mindst præget af menneskeværk. Der bygges
havne, veje med dæmninger og gennemgravninger, herunder også skin¬
neveje, der er gravet efter grus og kalk, der er inddæmninger og her og
der planeringer til sportsanlæg og lignende. Men jordens dyrkning har
sjældent forårsaget ændringer i terrænets form som f. eks. de stærke
terrasseringer i ris- og vindyrkende lande. Det danske lands terræn er
for størstedelen uændret, som det er dannet under istiderne og ved den
langsomme påvirkning, som skyldes erosion og vande. Bevoksningen
er i langt overvejende grad menneskeværk. Havearkitekten G. N. Brandt
brugte om trævækst udtrykkene vokset og plantet, ganske vist i en
anden forbindelse. Men det er både klart og let forståeligt, det, der er
kommet frem uden menneskelige indgreb, er vokset, andet er plantet.
Bygværker er menneskeværk, der er ingen undtagelser. Det er vigtigt
at erindre sig, at begrebet omfatter andet end boliger og arbejdssteder,
det er veje og broer, baner og havne, grubeanlæg og dæmninger, led¬
ninger og kanaler, i det hele taget alt, hvad vi skaber af livløst stof.
Natur er for mig lige ved at være et irriterende ord. Man taler f. eks. om
naturlige plantninger, naturligt terræn, naturlig gruppering, uden at der
egentlig er nogen mening i disse udtryk. Det er rene fraser.
I det forsøg, jeg her gør, er der en forpligtelse til at definere, hvad
natur egentlig er. Meyers Konversations Lexikon, trykt i 1897, har en
definition, som næppe kan gøres bedre: »Natur, die uns umgebende
Welt in ihrem gesåtzmässigen Veränderungen und mit ihrem gesamten
Inhalt, namentlich soweit sie dem Einfluss der Menschen noch unver¬
ändert gegenübersteht, daher auch in Gegensatz zur Kultur oder Kunst
gebraucht.« På dansk kunne det hedde, at naturen er den verden, vi
lever i, rig og foranderlig efter egne love, men natur er den kun, for så
vidt den ikke er forandret ved menneskelige indgreb. Her er det fristende
at citere T. S. Eliot, som i sit essay, Notes towards the Definition of
Culture, advarer mod den overhåndtagende brug af ord og begreber,
hvor betydningen er forflygtiget. Han nævner som et eksempel et i 1945
offentliggjort forfatningsudkast for UNESCO, hvori organisationens for-

Ur Abbé Delille: Les Jardins.
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mål blev defineret således: 1. Blandt verdens folkeslag at udvikle og
pleje gensidig forståelse og agtelse for liv og kultur, ånds- og natur¬
videnskaber som grundlag for en arbejdsdygtig international organi¬
sation og for verdensfreden. 2. For at tjene de fællesmenneskelige behov
at samarbejde om at udbrede og gøre tilgængelig for alle folkeslag
verdens samlede mængde af viden og kultur og om at sikre dens bidrag
til den økonomiske stabilitet, politiske sikkerhed og almindelige vel¬
færd for alle verdens folk.«
Hertil bemærker Eliot: »Det er ikke min opgave på dette sted at uddrage
en mening af disse ord, jeg citerer dem blot for at rette opmærksomheden
mod order kultur, og for at foreslå, at vi, inden vi handler efter
sådanne programmer, skal se at finde ud af, hvad dette ene ord betyder.
Dette er blot et af utallige eksempler, som kunne nævnes, på brugen
af et ord, hvis betydning ingen bekymrer sig om at undersøge. I almin¬
delighed anvendes ordet på to måder: enten således, at man siger »kul¬
tur«, når man mener et af dennes elementer eller udtryksformer, f. eks.
»kunst« eller, som i den netop citerede tekst, som en slags opkvikkende
narkotikum - eller bedøvende.«
Hvad Eliot her siger, gælder mange begreber, også ordet »natur«.
Eksempelvis kan vi i citatet i stedet for »kultur« sætte »natur« og i
stedet for »kunst« sige »terræn« eller »skov«. Begrebet natur er både
uklart og besværligt at bruge. Naturen opfattes og forstås eksempelvis
som noget modsat byen. Forestillingen er velsagtens, at et landskab,
hvor bebyggelsen er under et vist mål, er natur. Eller det kan være et
landskab, som vel er bebygget, men ikke opdyrket.
Man kan benægte, at der overhovedet er andet til end natur, men¬
nesket er et naturvæsen, dets byer er ikke forskellige fra myrernes tuer
og biernes bo. Betragtningen kan måske ikke afvises, det forekommer
dog at være en spidsfindighed. For betragtninger over menneskets for¬
hold til landskabet er det vistnok nødvendigt at gå ud fra, at mennesket
adskiller sig fra andre levende væsener på ganske afgørende vis. De
færreste er klar over forskellen mellem natur og kultur i henseende til
landskabet, de oplever
begge former på samme måde. Et
nyder
vinbjerg og et bevokset bjerg er for de fleste oplevelser af samme art,
vinbjerget bliver kun anderledes, om der vides noget om det. Oplevelsen
i den voksede og den plantede skov er næsten ens, skoven betragtes som
natur, na Lur af høj karat, men i Danmark er den i virkeligheden altid
plantet. Vore skove er anderledes end de voksede skove, sådanne giver
ud fra bestemte forudsætninger særlige oplevelser. Man forestiller sig
megen poesi og store rekreative værdier, når der tænkes på skove. Med
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rette. Dog kan det måske i visse forbindelser være nyttigt at tænke på,
at forskellen på en hvedemark og en skov egentlig kun er noget med tid
mellem sæd og høst, ti måneder for det første, hundrede år for det andet.
Det vil under de fleste forhold være naturligt og ønskeligt at bevare et
skovareal, men det er næppe rimeligt at gøre det mere sakrosankt, end
det er, der kan være vægtige grunde til at flytte en skov.
Efter de synspunkter, der er fremført her, får man måske den opfat¬
telse, at jeg underkender naturfredningsarbejdet, som det hidtil har
været ført. Men det ville være temmelig letkøbt. Stort set har arbejdet
været uhyre nyttigt, men der tiltrænges nok en revision, en helt klar
målsætning, som det hedder med et af tidens yndlingsudtryk. Det skulle
synes ligetil, at vi i Danmark søger at bevare særlig markante land¬
skabsformer, Møns klint, Råbjerg mile og en hel del andet, som det er
formålsløst at remse op. Naturfredning må i første række gå ud på
at registrere og frede sådanne uomtvistelige naturværdier. Men det vil
sikkert vise sig, at ud fra en mere kritisk indstilling, bliver der langt
mellem mærkerne på et Danmarkskort. Natur er sen sjælden forekomst
i Danmark, vi har et kulturlandskab at arbejde med, og for arbejdet
med udviklingen af dette land må det være af afgørende betydning, at
der handles ud fra denne opfattelse. Der må ikke tales om og arbejdes
ud fra forestillinger om natur, hvor den ikke findes. Lad mig gentage,
natur er oprindelige terrænformer og bevoksning, der er oprindelig, ikke
plantet eller plejet af mennesker.
I mit fag, hvor der arbejdes med terræn og bevoksning, er det ofte
målet at efterligne naturen, at skabe natur. Der er talt og skrevet uende¬
lig meget om dette, det hænder, at tingene siges meget enkelt og ligestil.
Min udmærkede ven, Sven A. Hermelin, forklarede mig engang, at vi må
give byens mennesker natur eller noget, der ligner natur, fordi en kon¬
trast til stadens huse og gader er en simpel nødvendighed. Stort set og
kort udtrykt har man en opfattelse af havekunst, som går ud på, at
indtil det 18de århundredes midte skabte man egentlige haver, »stive«
anlæg, men så vendte man tilbage til naturen, forlod den franske have,
barokhaven, og gik over til den naturlige eller landskabelige eller engel¬
ske have. Groft tegnet, men det er opfattelsen, og den er forkert. I de
såkaldte engelske haver er der ikke mere natur end i alle andre men¬
neskeskabte anlæg, de er ofte lidet interessante og temmelig karakterat forme haver
løse. Det er meget ligetil at begribe dette. Havekunst
m.
arbejde.
m. — er et kunstnerisk bestemt
og parker
I dette at efterligne
naturen er der ingen kunstneriske muligheder, men i det at stilisere
naturen og at inspireres af den, er der ufattelige rigdomme.

—
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At bevare naturlige landskaber er ikke nogen vanskelig sag, hvad det
tekniske angår, det skal ikke omtales i denne forbindelse. De store og
meget aktuelle problemer er det almindelige opdyrkede og beboede land.
Det bliver fra mange sider fremhævet, at planlægning er nødvendig. Mit
tvivlende jeg vil mene, at dette sandsynligvis er rigtigt, men det er dog
næppe således, at al planlægning er bedre end ingen, det er vel tænke¬
ligt, at dårlig planlægning er værre end ingen planlægning. Landskabs¬
pleje, landskabsplanlægning må gå ud på at forædle og fuldkommen¬
gøre den verden, som vore forfædre har formet og levet i gennem år¬
hundreder, og hvor vore efterkommere forhåbentlig skal leve længe.
Her forekommer det mig aldeles afgørende, at der arbejdes ud fra den
opfattelse, at vi har med noget menneskeskabt at gøre. Hvad betyder
det at erkende det umulige i at ville skabe natur eller efterligne natur?
For den, der skal arbejde med bevoksningen
landskabets andet ele¬
ment
er det advarsel om, at vejen er blind, den fører ikke til noget.
(Lad os bruge ordene havekunst og havearkitekt, de dækker aldeles
udmærket området. Naturfredning, landskabspleje og -planlægning, park¬
politik o. s. v. er diffuse begreber.)
I dette arbejde må to slags mennesker være med, de rådende, lad os
sige politikerne, og de formende, lad os sammenfatte disse i begrebet
arkitekterne. Begge grupper er nok så brogede. De rådende kan både
være politikere og embedsmænd, arkitekterne rummer desuden inge¬
niører, havearkitekter, byplanlæggere, også sociologer og hygiejnikere,
ja, økonomer. Der er folk af mange grader i disse grupper, hvorledes
er det muligt at få de rigtige placeret i arbejdet? Det er vel nok så lykke¬
ligt, at de bedste bliver vurderet rigtigt, men det er desværre ikke altid
ensbetydende med, at de bliver brugt, som det ville være i samfundets
interesse. Det bør udtrykkes på en anden måde, hvorledes er det muligt
at sikre, at samfundet udnytter de evner og den dygtighed, der findes?
Måske, måske kan det være nyttigt at nævne og advare mod noget, som
så åbenbart er uheldigt i vor tid. På ganske mystisk vis opstår der strøm¬
ninger, som gør, at der hele verden over arbejdes på samme måde, byg¬
ninger, veje, møbler, haver o. s. v. skal være ens. Og den, der ikke følger
med, er der ikke plads til eller brug for. Dårligt arbejde i »tidens stil«
foretrækkes for gode præstationer, som minder om en fortid eller peger
fremefter. De umådelige kommunikationer, som vi alle er udsatte for
og delagtige i, kan virke fordummende i allerhøjeste grad, om vi ikke
opbygger et værn imod denne lavineagtige og stadig voksende strøm. I
særdeleshed for politikeren og arkitekten er forholdet katastrofalt, og
da disse grupper bestemmer og former vor tilværelse, er det skæbnes-
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vangert for os alle. Om ethvert emne siges og skrives der umådelig
meget, ingen er i stand til at følge med, og meget af det, som publiceres,
synes ikke at tjene andet formål end produktion af tryksager. Politikeren
og arkitekten er travle folk, måske heller ikke meget læsende, i hvert
fald er det umuligt, at de kan være med i de hundreder, ja, tusinder
af indlæg, som publiceres om hvert emne, og der er ingen mulighed for
at frasortere gentagelserne og det ligegyldige. Dette forhold er dødsens
alvorligt. Dertil kommer, at de ansvarlige i højere planer gerne vil for
meget selv. Det hedder sig, at magt korrumperer. Åh ja, sikkert nok i
mange tilfælde, men det er til at tage og føle på. Det er meget værre,
at de magthavende selv vil, har »meninger« om både det ene og det
andet, som de går ind for og gennemfører.
Jeg har et levende og stærkt håb om, at den nærmeste fremtid, forstået
som det nye århundrede, i alt det kommende, ventet som uventet, også
vil bringe en renæssance i havekunsten. Der blev for nylig skrevet i
»Arkitekten«, at den stod lavest af alle kunstarter, ja måske. Det er nok
så besynderligt, at medens der hele verden over er en mere virkelig og
en mere udbredt interesse for det, som i en upræcis og mangelfuld termi¬
nologi hedder »natur«, »landskap« og »det grønne«, så er der praktisk
taget ingen som helst interesse for alvorligt arbejde med havekunst og
for dem, som arbejder med del. Der er i Europa et antal af havekunstne¬
riske værker fra 1300 til 1800, helt bevarede er der vel et halvt hund¬
rede, af fragmentariske dog nogle hundrede. Det vil være ganske over¬
ordentlig svært at nævne et dusin anlæg af blot nogenlunde kunstnerisk
værd fra tiden efter 1800. I dette tidsrum er der ofret mere på havean¬
læg end i de fem hundrede år før, men det skulle være naturlige anlæg,
landskabelige haver, det meste blev ligegyldigt og rent tåbeligt. At have¬
kunstens mænd tog så meget fejl, er for så vidt meget uforståeligt, der
var mange højt begavede imellem, men alle var de hildede i vranglæren
om natur. I halvfemserne gjorde Reginald Blomfield et oprør, det blev
en bevægelse, men den døde alt for hurtigt hen. Havearkitekterne er i
utrolig ringe grad autoritative. Der er ingen kritisk ånd, som vurderer
og forsvarer deres værker ud fra forståelse og viden, bliver der skrevet
om det, er det ud fra helt forkerte forudsætninger, som hvis en kunstskribent fra Diisseldorferskolens tid skulle vurdere Picasso. Der bruges
milliarder hvert år til »grønne anlæg«, til nogle knyttes en havearkitekts
navn, men i virkeligheden er det skabt eller formet under narkose af
noget anonymt, hvorved al selvstændighed er sat i stå.
Det er foran fremhævet, hvor ulykkeligt det er, at de, som forvalter
tingene, »vil selv«. Der er næppe noget område, hvor det gør så megen

91

skade, som når det gælder »det grønne«. Alle tror at have forstand på
det. Det kommer formentlig af, at der er så uendelig få, som har nogen
indsigt i eller virkelig forståelse for dette område. Det er ufarligt at sige
aldeles tåbelige ting, helst med arrogance. En arkitekt, en forstmand
eller en gartner har sin specielle og betydningsfulde viden, som kan
være værdifuld, men om han tror, at viden er ensbetydende med kunst¬
nerisk evne, og får andre, som er vedkommende, til at tro det, så er det
ulykkeligt, og deri er en af grundene til havekunstens stilling i vor tid.
Men er det rigtigt, at problemerne er så enkle, som her fremstillet, så
må det også være rimeligt at håbe på en renæssance, som er betinget
af tre ting. At fagets folk erkender, at dyrkelsen af » natur « er en blind
vej. At det erkendes, at arbejde med bevoksninger
havekunst i alle
er en alvorlig sag, og det er uansvarligt at bortkaste de mil¬
former
liardbeløb, der er tale om, så kritikløst, som det gøres i dag. At der
vogtes på de evnerige i faget. Der er glædeligvis i tiden meget, som arbej¬
der for støtte og hjælp for talentet. Blot ikke nok. Analogier er farlige,
lad mig alligevel forsøge en sammenligning. Intet menneske vil kunne
blive en stor sanger uden at være benådet med en stemme af en særlig
art. Her manifesterer talentet sig umiddelbart og uomtvisteligt, nådeløst.
Det skal skoles og øves, men det er noget sekundært. Således er det på
alle områder af kunstnerisk art, talentet er blot ikke så ligetil at fatte,
sjældent så åbenbart og uomtvisteligt.
Dette har ligget nogle måneder, nu kan jeg slutte det med, at håbet
er mere end håb, en ny erkendelse spirer allerede. Professor Hermann
Mattern, som er lærer i faget i Berlin, skrev i det amerikanske »Lands¬
capes, forår 66, en artikel »the growth of landscape consciousness«, hvor
han er inde på lignende tanker, og professor Sven-Ingvar Andersson
siger også noget andet end det gængse i en artikel om »söndagslandskap
och måndagsståder« i »Havekunst« nr. 7, 1966.

—
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Ur Festskrift tillägnad Professor Mogens Koch

Summary
A country like Denmark is almost everywhere marked by human activity;
the original countryside is only to be found to a very small extent. It is a
cultivated landscape composed of three closely bound up elements, the geologi¬
cal formations, which we might term: terrain, vegetation and buildings of
various types.
The terrain itself bears little trace of human intervention, agriculture seldom
changes the contours in a decisive manner.
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The vegetation can be divided into that which has grown by itself without
human intervention, as opposed to that which has been planted.
The building are always man-made. The word, nature, is often used in an
ambiguous manner without real meaning: natural plantings, natural terrain,
natural groupings all are mere phrases. In a German encyclopaedia from the
last century nature is defined clearly and correctly as “that world we live in,
rich and changeable according to its own laws, but it can be described as
nature only in so far as it has not been transformed by human hand”. It is
obviously important to realise this.
Care and planning of the landscape must aim at ennobling and perfecting the
world in which our ancestors have lived for centuries and have helped to
form, and where we hope our descendants will continue to live for a long time
to come. It is thus extremely important for us to regard our work as being
concerned with something created by man.
It is plainly foolish to wish to create or copy nature, a blind alley, in fact
but there is an incredible wealth of inspiration for work of an artistic
nature to be found in nature itself.

—
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Fig. 1. Ur Le Jardin de Plaisir. Försättsplansch med porträtt av Claude Mollet,
From “Le Jardin de Plaisir” by André Mollet,
kopparstick av M. Lasne.
Stockholm 1651, with a portrait of Claude Mollet, engraving by M. Lasne.
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STEN KARLING

Drottning Christinas franske trädgårdsmästare

I ett brev som landshövdingen i Ingermanland Hans Drake sensommaren
1648 sände till generalguvernören i Riga berättar han bland senaste nytt
från Stockholm, att en fransk trädgårdsmästare anlänt till huvudstaden
samt att drottning Christina hade för avsikt att taga en plats i Stockholm,
antingen på Rännarbanan eller på Ladugårdslandet, och fördela området
i tomter till de förnämsta och rikaste i landet med åliggande ”att bygga
efter en dessein som la place Royale i Paris”.1 Notisen belyser de kulturambitioner som drottningen hade och som bland annat gick ut på att för¬
läna huvudstadsmiljön en modernare prägel.
Den franske trädgårdsmästaren hette André Mollet. När Magnus Gab¬
riel De la Gardie i spetsen för en svensk beskickning gästade det franska
hovet i september 1646 hade han lagt märke till de trädgårdar, som omgav
de franska slotten kring Paris och i Fontainebleau. De var utformade på
ett helt nytt sätt, som väckte hans beundran. För att få liknande anlägg¬
ningar i Sverige inledde han kontakt med André Mollet, som då var verk¬
sam vid Tuilerieträdgården och en av Frankrikes skickligaste trädgårds¬
arkitekter. Han träffade en preliminär överenskommelse med Mollet att
träda i den svenska drottningens tjänst. Den franske trädgårdsmästaren
vidtalade två medarbetare, inköpte, delvis med lånade pengar träd, frön
och redskap och gjorde sig beredd att avresa till Sverige så snart som han
erhöll bekräftelse på sin anställning. André Mollet fick vänta ganska
länge, innan saken ordnades i Stockholm. I en av de suppliker han senare
ingav berättar han att han av egna medel betalat sina medarbetares löner
ett helt år, innan han omsider kunde avsegla från Le Havre till Stockholm.
I ett egenhändigt memorial har han förtecknat vad han inköpt inför av¬
resan till sin nya arbetsplats i högan Nord. Där upptas 20 apelsin- och
citronträd, 4 granatäppleträd, 4 myrten, 10 spanska jasminer och 7 lager¬
träd samt dessutom tulpanlökar och rotstockar för anemoner, ranunculus
liksom allehanda blomsterfrö för ett sammanlagt belopp av över 2 000
franska livres.2
Vid ankomsten till Stockholm övertog Mollet vården av de kungliga
trädgårdarna i Stockholm, som sedan 1631 omhänderhafts av trädgårds-
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mästaren Henrik Locher. Ett utförligt inventarium, som upprättades den
24 och 25 oktober 1648 med anledning av trädgårdsmästarskiftet, ger
oss en god föreställning om såväl kungsträdgården vid Jakobs kyrka som
de små anläggningarna intill slottet innanför murarna.3 Mollet fick i
uppdrag att modernisera den stora kungsträdgården samt att anlägga en
ny trädgård på den gamla humlegårdens plats på Ladugårdslandet. Be¬
varade räkenskaper låter oss följa dessa arbeten under de fem år som
Mollet vistades i Sverige. Arkiven ger oss också upplysningar om hans
övriga verksamhet.4
Kort efter sin ankomst till Stockholm fick Mollet sålunda drottningens
uppdrag att författa och utge en trädgårdsbok, där modern trädgårds¬
skötsel och den nya franska trädgårdskonsten skulle presenteras. Verket
utkom i en mycket påkostad utstyrsel 1651 från Henrik Kaysers tryckeri
under titeln Le Jardin de Plaisir contenant plusieurs desseins de Jardi¬
nage tant Parterres en Broderie, Compartiments de gazon, que Bosquets
et autres. Avec un Abbregé de V Agriculture, touchant ce qui petit estre
le plus utile et nécessaire à la construction et accompagnement du diet
jardin de plaisir. Composé et divisé en onze chapitres par André Mollet,
Maistre des Jardins de la Serenissime Reine de Suède. Boken utkom sam¬
tidigt i en tysk och en svensk version samt åtföljdes av 30 kopparstick vi¬
sande trädgårdsplaner, broderiparterrer, parterrer med gräsritningar,
boskéer och labyrinter. Samtliga kopparstick har signerats AM del för att
markera att Mollet själv uppfunnit kompositionerna. Gravörer var Jan
van de Veide
samtliga kopparstick utom två (9 och 13)
samt Wolfgang Hartmann.5 Bokverket försågs med en försättsplansch i form av ett
kopparstick av M. Lasne, återgivande Andrés nyligen avlidne far, träd¬
gårdsmästaren i kunglig fransk tjänst Claude Mollet. Även de ornamentala träsnitt, som pryder titelblad och anfang, synes av stilen att döma ha
tecknats av André Mollet.
I förordet till boken hyllar Mollet drottning Christina och framhåller
bland annat att hon i sin tjänst anställt ett antal av Europas främsta
konstnärer. Ehuru han själv räknar sig som en av de ringaste bland dessa,
har han på drottningens begäran vågat presentera ritningar för parterrer,
boskéer och annat, som kan tjäna till trädgårdens förskönande, vartill han
fogat en kortfattad handbok i trädgårdsskötsel. Han prisar sin lycka över
att ha fått detta tillfälle att hylla drottningen med blommor och lager i så
nära samband med hennes kröning. Han omtalar att han tidigare tjänat
kungen och drottningen av England samt prinsen av Oranien. Han
hoppas att vid sitt fortsatta arbete med att försköna de kungliga slotten
kunna överträffa, vad han nu bjuder i sin bok. Han framhåller att rit-
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Fig. 2. Egenhändig förteckning av André Mollet på inköp för drottning Christi¬
nas räkning (Slottsarkivet, Stockholm).
A list in André Mollet’s own hand
concerning purchases on behalf of Queen Christina. Archives of the Royal
Castle, Stockholm.
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ningarna helt och hållet är hans eget verk, att han tecknat dem själv och
att han låtit återge dem i stor skala för att de lättare skulle kunna komma
till användning. Arbetet hade tillkommit i stor hast
såväl ritningar som
text hade åstadkommits på sex månader.
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Claude Mollet: parterre at
St Germain-en-Laye, Woodcut in “Le théâtre d’agriculture”, 1600, by Olivier
de Serres.
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Han slutar med att kommentera faderns porträtt. Han har genom att
införa detta i boken velat ge uttryck för sin tacksamhet för de lärdomar
han fått av sin far och de erfarenheter han vunnit under ledning av en
man, som i egenskap av förste trädgårdsmästare tjänat tre franska ko¬
nungar, nämligen Henrik IV, Ludvig XIII och Ludvig XIV. I boken är
också avtryckt det privilegiebrev, som drottningen undertecknat den 12
mars 1651, och som förbjuder annan än utgivaren att trycka, sälja eller
distribuera boken under de närmaste tio åren.
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Fig. 4. André Mollet: Generalplan för
trädgårdsanläggning. Kopparstick i Le
André Moljardin de plaisir, 1651.
let: general plan of a garden (layout).
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Fig. 5. André Mollet: Plan för mindre
slott med trädgård. Kopparstick i Le
jardin de plaisir. — André Mollet: plan
for a country house and garden of
moderate size.

Enligt uppgifter i Slottsarkivet fick kopparstickarna för sitt arbete
200 rdr smt, översättarna 50 rdr smt och boktryckaren samma be¬
det torde vara ganska sällan som
lopp. Papperet kostade lika mycket
man får så utförliga besked om ett bokverk. Det finns också uppgifter
om de kopparplåtar, som Mollet vid början av sitt arbete fick medel till
att inköpa ”för att där avrita och utsticka något trädgårdsarbete”.
Bokens första kapitel behandlar allmänna förhållanden såsom jordmån,
trädskola, fruktträd, spaljéträd, äppleträd som kan planteras i spaljégång samt persiko- och aprikosträd, som man kan låta växa i kistor för
att vintertid förvaras inomhus. Man kan också, upplyser Mollet, placera
dem i slottssalarna i samband med banketter och att frukten då kan ploc¬
kas vid bordet! Det må i detta sammanhang nämnas att han åtminstone
vid ett tillfälle, på heliga tre konungars dag 1653, gjort en bankettde-
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Fig. 6. Simon De la Vallée: Fiholm, generalplan, omkring 1640. BörringeklosSimon De la Vallée: Fiholm, general plan about 1640. Börringe Kloster.
ter.

koration för drottningens räkning av ”künstlichen gemachten Blumen”
för en kostnad av ej mindre än 180 rdr smt.®
Sedan Mollet i korthet berört olika sätt att ympa, vårda vinstockar och
sköta köksträdgården kommer han i åttonde kapitlet över till blomster¬
gården för att därefter tala om rara träd och buskar såsom pomerans,
citron, granatäpple, myrten, lager och jasmin. I Paristrakten behöver
man endast ett vinterpomeranshus upplyser han, men i Sverige har han
märkt att det också krävs ett sommarpomeranshus. Det kan byggas i ett
gallerverk eller i en pergola och bör öppna sig mot söder med stora
fönster.
Viktigast ur trädgårdskonstens synpunkt är dock det elfte kapitlet, som
i den svenska upplagan har rubriken ”Prydnad i lustgården”. Mollet in¬
troducerar här alla de element, som ingick i den samtida franska trädgår¬
parterrer, hageden och som nu för första gången ges svenska namn
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gårdar eller lustskogar, dvs. boskéer, palissader eller hag, alléer av olika
slag, fontäner, grottor, statyer och målade perspektiv. Alla dessa element
får inte planlöst blandas om varandra. De kräver en bestämd ordning för
att komma till sin rätt. Författaren beskriver därefter, hur slottsbyggna¬
den lämpligen bör anläggas, hur uppfartsalléerna skall dragas och hur
förplatserna utformas. Själva lustgården bör förläggas bakom byggnaden
den svenska beteckningen på broderiparterren
med lövverksparterrer
närmast så att man kan njuta av deras konstfulla mönster från slottsfönstren. Broderiparterren med dess ritningar av buxbom kan ersättas av
compartiments de gazon, dvs. med mönstren utskurna i grästorven med
lämpliga inslag av blommor och buskar. Till trädgårdens bortre delar
förlägges boskéer eller trädplanterade kvarter; överväxta gångar samt
höga eller låga palissader är andra viktiga inslag i lustträdgården. Mollet

—
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understryker vikten av att vägarna utlägges på ett riktigt sätt. De bör all¬
tid stöta samman eller avslutas vid en skulptur eller en springbrunn. Vid
slutet av gångarna eller vid trädgårdens sidor kan man lämpligen placera
målade perspektivtavlor, som kan borttagas vid dålig väderlek. Skulptu¬
rer på eller utan postament placeras där de passar bäst och detsamma gäl¬
ler grottorna. Om terrängen gav anledning därtill skulle man anlägga
terrasser. Även kanaler, vattenkonster och fågelhus hörde till lustgårdens
prydnader. Mollet understryker också vikten av att de kvarter, som lig¬
ger längre bort från byggnaden, ges större format än de som ligger när¬

mast.
För att illustrera dessa här i korthet refererade regler avbildar Mollet
ett par generalplaner med idealförslag till en slotts- eller herrgårdsanlägg¬
ning. De understryker att Mollet inte endast var en skicklig trädgårdsmäs¬
tare utan också en trädgårdsarkitekt med sinne för trädgårdsanlägg¬
ningarnas samspel med arkitekturen och med känsla för den rätta avväg¬
ningen mellan öppna och slutna partier, mellan yta och volym samt för
perspektiviska effekter. I jämförelse med äldre trädgårdslitteratur intar
Mollets bok en särställning i dessa avseenden. Det stora arbete som
Oliver de Serres utgav 1600 (flera senare upplagor) under titeln Le
Théâtre d’ Agriculture domineras av de agrikulturella synpunkterna och
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Fig. 10. Förslag till gräsparterr av André Mollet. Kopparstick nr 29 i Le Jardin
de plaisir.
Project for a parterre in turf by André Mollet. Engraving No 29
in “Le Jardin de plaisir”.
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ger där uttryck åt ett vetande och åt principer, som även André Mollet är
beroende av.7 Men för lustträdgården liksom för de konstnärliga vär¬
dena har de Serres mindre intresse. Vad han säger om parterrens utform¬
ning belyser smaken vid 1500-talets slut. Av intresse är utan tvivel de
exempel han visar på Claude Mollets trädgårdskonst vid denna tid med
dess rikt uppdelade parterrytor.
1638 utkom i Paris ett praktverk i folio som utan tvivel vad format och
utstyrsel beträffar utgjort en förebild för André Mollets Lustgård. Jag
avser Jacques Boyceaus Traité du Jardinage. Det rika illustrationsmate¬
rialet här utgöres av stora kopparstick, mestadels återgivande broderimönstrade slottsparterrer utlagda eller planerade för franska slott såsom
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Palais du Luxembourg, Versailles och Tuilerieträdgården.8 Vi kommer
att nedan diskutera detta arbetes förhållande till Mollets bok.
Av Mollets generalplaner upptar den ena en anläggning, som mäter ej
mindre än 310 toises, dvs. famnar, eller omkring 550 meter i längd och
närmare 400 meter i bredd
Mollets regel var att längden skulle vara
omramas
av en 18 meter bred alléomgiven
Anläggningen
bredden
av
4/3
kanal, som i fonden vidgas till en halvcirkelformad damm. Närmast bygg-

—
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nåden ligger två stora, diagonalindelade och broderimönstrade kvarter,
därbortom följer boskéer med kabinett, gräsfält, s. k. prairies, med pavil¬
jonger i centrum samt trädplanterade kvarter, vilkas inre utformats till
palissadomgivna platsbildningar. Dispositionen av anläggningen ansluter
sig nära nog till Tuilerieträdgården sådan man lär känna den av gravyrer
från denna tid.9 Det var ju också i denna trädgård, som Mollet varit verk¬
sam och fått en del av sin utbildning. I förhållande till Tuilerieträdgårdens utformning på 1610- och 20-talet företräder Mollets ideal däremot
ett mera storlinjigt och sammanhållet formspråk med större kvarter,
färre enheter och fastare artikulering av såväl axelsystem som relief¬
verkan.10
Den andra generalplanen är mindre till utsträckningen
den mäter
toises,
dvs. ca 360 meter i längd. Slottet är på franskt manér omgivet
200
av en vallgrav, som står i förbindelse med den kanal, som omger hela an¬
läggningen. Slottsbyggnaden ligger här mitt inne i trädgården och är om¬
given av trädgårdskvarter på tre sidor. Kompositionen är i sin helhet på
en gång mera sluten och mera axialt betonad än den större mönsteran¬
läggningen. Parterrens bortre kvarter är långsträckta samt halvrunt av¬
slutade och i anläggningens trädplanterade fond skjuter alléer solfjäderartat ut. Ritningen är anmärkningsvärt helgjuten och samtidigt präglad
den har få samtida motsvarigheter men skulle komma
av barock anda
att verka mönsterbildande. Det förtjänar påpekas att kompositionens
fasta ram ännu ej sprängts för att åstadkomma det oändlighetsperspektiv,
som André le Nôtre få år senare skulle realisera i Vaux-le-Vicomte.
Det är anmärkningsvärt att de generalplaner, som Mollet publicerar i
Le jardin de plaisir 1651, har närstående föregångare i Sverige i några
av de slottsanläggningar, som arkitekten Simon De la Vallée utformat,
och som vi lär känna genom några ritningar. I främsta rummet må här
nämnas De la Vallées plan för Axel Oxenstiernas Fiholm i Södermanland,
utförd omkring 1640, samt en vid ungefär samma tid utförd trädgård vid
örbyhus slott.11 Den planen kännetecknas av samma homogenitet, sym¬
metri och axialitet, som utmärker Mollets mönsteranläggningar. Träd¬
gårdarnas utformning är summarisk och saknar självfallet Mollets ele¬
ganta detalj behandling men de har något av samma känsla för parterrens
roll. Vi skall nedan finna förklaringen till att Simon De la Vallée redan ett
decennium före André Mollets ankomst till Sverige kan introducera en
trädgårdskonst av hans art i vårt land.
Huvuddelen av utrymmet i Mollets bok ägnas trädgårdens olika detal¬
jer, i främsta rummet parterren. Le jardin de plaisir framstår vid sidan
av Boyceaus Traité de jardinage av år 1638 och Claude Mollets Théâtre

—
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Fig. 12. Ett kvarter i Kungsträdgården. Blyertsteckning från omkring 1661.
Compartment in Kungsträdgården. Pencildrawing from about 1661. Royal
Library.

des plans et jardinage av år 1652 som den främsta källan när det gäller
kännedomen om den franska trädgårdskonstens formelement, främst
broderiparterren. Andrés parterrmönster domineras av eleganta rankor
och bandmotiv, samkomponerade med stor variation i arabesker, där
även masker, sköldar, kronor och delfiner kan skönjas. Mönstren tecknas
med buxbom mot en fond av krossat tegel eller på annat sätt färgad jord.
Som ersättning för den i Sverige svårskötta buxbomen föreslår Mollet
ljung, men det är föga sannolikt att han fick tillfälle att pröva sitt uppslag
med framgång i verkligheten. Många av kvarteren är emellertid utfor¬
made med grästorv, som utskurits i ett åtstramat arabeskmönster. Dessa
parterres de gazon är ett nytt motiv. Mollet bekänner att han fått ögonen
öppna för den välklippta gräsmattans möjligheter i lustgården under sin
vistelse i England.
Av de broderiparterrer Mollet avbildar i sin bok hade han hunnit rea¬
lisera en. I texten till plansch 6 säger Mollet sålunda att han utlagt en
parterr med detta utseende ”för H K Majestät Änkedrottningens palats
här i staden”. Det innebär att parterren befann sig i Kungsträdgårdens
södra del, omedelbart framför palatset Makalös som uppförts av Jakob
De la Gardie på 1630-talet och som 1651 disponerades av änkedrottning
Maria Eleonora. Bland de teckningar, som utgör arbetsmaterialet för
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Sveciaverket och som förvaras i Kungliga Biblioteket, finns det en teck¬
ning med påskriften ”Ett quarter i Kongs Trägården”. Den ger vid han¬
den att parterren ännu omkring 1661, då teckningen gjordes, var i gott
stånd.12
Parterrens fyra kvarter, som sammanlagt, enligt Mollets stick, mätte ej
mindre än 42 famnar, dvs. omkring 75 meter i fyrkant, var dekorerade
med ritningar av buxbom med inslag av ”allehanda rosor”. I rundeln i
mitten stod en järnstång med en förgylld knapp i toppen
en ersättning
för den skulptur eller fontän som rätteligen borde funnits här om resur¬
serna så tillåtit. Den väldiga parterren följde ett uppslag, som inaugurerats i fransk trädgårdskonst vid slottet Anet på 1580-talet. Det hade se¬
dan använts av Claude Mollet bl. a. vid Tuileriepalatset.13
Anslutningen till schemat för Mollets stora generalplan gäller också
Kungsträdgårdens övriga dåtida utformning
sålunda låg trädplanterade kvarter 1661 omedelbart norr om parterren. Huvudbeståndet bestod
av almträd men kvarteren tycks ha infattats av en ram av berberisbuskar
och liguster. I trädgården hade också större delen av de exotiska träd,
som Mollet medfört vid sin ankomst fått plats, att döma av en inventarie¬
förteckning från nämnda år, där det upptas aprikos-, per siko-, pomerans-,
citron-, jasmin-, fikon-, granat- och lagerträd i kistor. Men Kungsträd¬
gården innehöll vid denna tid också odlingar av fruktträd, sängar för me¬
loner och gurkor, bärbuskar och köksväxter.14
Kungsträdgårdens parterr visade i alla fyra fälten tre kronor i mönst¬
ret, en anspelning på anläggningens kungliga status. Mollets övriga par¬
terrförlagor innehåller andra om grotesken erinrande motiv såsom delfi¬
ner och maskaroner. Författaren ger också anvisningar på hur parterrer¬
nas invecklade mönster skall kunna läggas ut på marken efter förebilderna
och hur de skall hållas i stånd med hjälp av vältar. Mollet anskaffade en
vält av marmor för Kungsträdgårdens räkning.18 Något mera imponerande
intryck gjorde Kungsträdgården av allt att döma dock inte, i varje fall
inte den vårdag i maj 1654 ett halvår efter Mollets avresa från Sverige, då
den engelske ambassadören Whitelocke besökte den. Gångarna var illa
hållna men där fanns ganska gott om tulpaner. Trädgården omgavs av
ett träplank samt av alléer av alm.16
Vi kan utöka vår kännedom om André Mollets trädgårdsformer genom
att studera de mönster han utförde för sin faders bok Théâtre des plans et
jardinage som efter Claude Mollets död utgavs i Paris 1652 (flera senare
upplagor dock utan planscher). Av de 22 kopparsticken i denna kvartovolym har André utfört 8.17 De övriga har utförts av hans bröder Jacques
och Noël, förutom två som är signerade av Claude. Andrés broderiparter-
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rer för denna bok uppvisar en något avvikande stil jämfört med den som
vi lärt känna i Le jardin de plaisir. Rankorna ligger tätare och har en
stramare rytmik i sin nästan textila struktur. Inslaget av brutna och upp¬
rullade band är relativt dominerande
man erinrar sig att Claude Mollet
jämfört broderiparterrer av denna art med turkiska mattor. Av de tre
mönster, som är komponerade för gräsparterr einrar det ena, nr 14, om
det vid seklets början från Salomon de Caus’ Heidelbergträdgärd kända
knutmotivet, under det att nr 16 i sin strikta uppdelning av gräsmattan
har likhet med ”pièces à coupées” i den form, som praktiserades av
Claude Mollet.18
I båda fallen visar sålunda gräsparterrens mönster beröring med ål¬
derdomligare formspråk. Detta drag liksom broderiparterrens snåriga
stilkaraktär ger oss anledning hävda att André Mollets illustrationer för
faderns publikation är tidigare än Stockholmsvolymens mönster. André
hade säkerligen inte möjlighet att delta i det avslutande arbetet, när
Théâtre des plans et jardinage publicerades 1652, eftersom han sedan
några år tillbaka vistades i Stockholm. Sammanställandet av boken och
framställning av de kopparstick, som illustrerar den, ägde helt säkert rum
längre tillbaka i tiden. Detta arbete har av allt att döma utförts under
Claude Mollets livstid. Vid flera tillfällen omtalar författaren i sin bok hur
det var för cirka femtio år sedan vid Anet, då Du Pérac var verksam vid
detta slott. Eftersom Du Pérac återvände från Italien till Frankrike 1582,
så kan man dra slutsatsen att Claude Mollet inte avslutat nedteckningen av
sitt verk förrän omkring 1632. Den tidpunkten är också trolig med hänsyn
till sönernas medverkan och parterrmönstrens stil.19
Trots att Claude Mollets omfångsrika verk utkom ett år efter André
Mollets Le Jardin de plaisir, så är det sålunda tydligt att texten samman¬
ställts och illustrationerna utförts åtskilligt tidigare. Varför boken ej ut¬
givits förr är svårt att säga. Måhända kan förhållandet sättas i samband
med utgivandet av det praktverk om den franska trädgårdskonsten av
Jacques Boyceau, som utgavs 1638 med titeln Traité du jardinage selon
les raisons de la nature et de l’art. När detta arbete utkom var författaren
och initiativet till publikationen
han hade avlidit 1633
redan död
hade tagits av hans systerson Jacques de Menours, Boyceaus efterträ¬
dare i ämbetet som intendent för de kungliga franska trädgårdarna. Det
var han som stod för de avsevärda kostnaderna i samband med utgivan¬
det. Men också de Menours avled, innan arbetet förelåg färdigt, och det
var hans änka Maria le Coq, som tillsåg att boken publicerades.
Boyceaus volym har som jag redan framhållit många likheter med
André Mollets Le jardin de plaisir. Den är tillägnad monarken och för-

—
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sedd med ett kopparstick av författaren som frontespis, en motsvarighet
till det porträtt av Claude Mollet som André lät införa i sitt verk. Boyceaus text är liksom André Mollets ganska kortfattad. Huvudvikten lig¬
ger på de praktfulla kopparsticken med deras mönsterritningar för par¬
terrer, boskéer och andra element till trädgårdens förskönande.
Boyceaus bok är emellertid inte skriven av en trädgårdsmästare eller

trädgårdsarkitekt utan snarare av en trädgårdsälskare. Han lovprisar
trädgården som ett stycke förädlad natur, där människan kan mottaga
skönhetsintryck och han uppfattar den som en ideal miljö för den förfi¬
nade människan. Vad de yrkesmässiga råden och synpunkterna beträffar
så återfinnes de och mera utförligt hos Olivier de Serres. Boyceau har
också anmärkningsvärt mycket gemensamt med Claude Mollets synpunk¬
ter i fråga om lustträdgårdens delar och sammansättning. Vad parter¬
rernas utsmyckning beträffar så ägnade han den ganska kortfattade och
allmänna synpunkter. De former och motiv han nämner kan lika gärna
gälla Claude Mollets parterrer som de vilka förekommer i hans egen bok.
Men det är just dessa utsökta broderiparterrer, sådana de föreligger i ele¬
gant graverade kopparstick i stort format, som gjort Boyceaus namn be¬
römt och som knutit hans namn vid ett motiv, som är oskiljaktigt förenat
med den klassiska franska trädgårdskonstens genombrott. Man har hit¬
tills tagit som självklart att Boyceau komponerat dessa parterrer som en¬
ligt påskrift på gravyrerna anlagts vid de främsta kungliga slotten, såsom
vid Tuilerierna och Versailles, i Luxembourgträdgården och vid SantGermain-en Laye. Men i själva verket saknas varje uppgift om de osigne¬
rade kopparstickens upphovsman. Ingen upplysning binder Boyceaus
namn vid någon konkret trädgårdsskapelse.
Boyceau har nyligen blivit föremål för en biografi av Frank Hamilton
Hazlehurst där författaren tecknar bilden av en framstående trädgårds¬
arkitekt och teoretiker.20 Runar Strandberg har i en kritisk granskning av
detta arbete velat något förringa Boyceaus konstnärliga betydelse.21 För
egen del är jag beredd att gå ännu ett steg längre och även ställa hans
auktorsskap till illustrationerna i hans verk i tvivelsmål. De är, som re¬
dan nämnts osignerade och de tillkom efter författarens död på föranstal¬
tande av Jacques de Menours. Den uppfattning man får av Boyceau
genom vad dokumenten har att förtälja om hans liv motsvarar mer bilden
av en bildad lantjunkare och hovman än av en trädgårdsarkitekt. Han
vann Henrik IV :s och Ludvig XIII:s förtroende, stimulerade dessa mo¬
narkers omvittnade intresse för trädgårdar och fick som hovcharge be¬
fattningen som intendent för de kungliga slottens trädgårdar med bostad
i Tuilerieträdgården.
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Även Jacques de Menours är som trädgårdsarkitekt ett oskrivet blad.
Det är svårt att avgöra om hans ställning som intendent över de kungliga
trädgårdarna och den roll han spelade som ledare av trädgårdsanlägg¬
ningarna vid slottet i Versailles på 1630-talet kan förenas med konstnär¬
liga insatser.22 Att han skulle ha tecknat parterrerna i Boyceaus bok är
föga troligt
det skulle i så fall säkerligen ha nämnts i text eller före¬
tal. Vi är sålunda i själva verket okunniga om vem som bär det konstnär¬
liga ansvaret för de vackra gravyrerna i Boyceaus praktverk. Vi vet
emellertid att de företräder en stil, som på 1630-talet redan dominerade
de franska slottsträdgårdarna, sedan Claude Mollet under påverkan från
Du Pérac och kanske också Henrik IV :s hovbrodör Pierre Vallet började
lansera arabeskmotiven.23 Att broderiparterren slagit igenom redan innan
Boyceaus verk publicerades framkommer bl. a. av ett häfte, som 1636 ut¬
gavs i Paris av trädgårdsmästaren Pierre Betin under titeln Le Fidelle
Jardinier. Betin uppger sig ha tecknat samtliga blad men säkerligen har
han inte komponerat dem alla eftersom endast ett par är signerade. I
själva verket kommer flera av dem såväl i buxboms- som gräsritningar
mycket nära André Mollets mönster och motiv, ehuru de är graverade i en
tunn linjestil som inte förmedlar motivrikedomen och dynamiken i Mol¬
lets kompositioner.24
En jämförelse med den äldre Mollets parterrer, Betins mönster och de
eleganta arabeskerna i Boyceaus verk låter André Mollets insatser som
trädgårdskonstnär framträda med bestämda drag. Han måste utan tvi¬
vel tillmätas en betydande roll i den franska trädgårdskonstens utveck¬
ling, där det följande steget tas av André le Nôtre.25 Även de uppgifter vi
kan inhämta om hans verksamhet som trädgårdsarkitekt bidrar att styrka

—

denna uppfattning.
I maj 1633 anlände André Mollet samtidigt med arkitekten Simon De
la Vallée till Holland för att där träda i prins Fredrik Henrik av Oraniens
tjänst.26 I handlingarna omtalas han omväxlande som ”hovenier”, inten¬
mig veterligen förekom¬
dent och ”den Franschen architect hovenier”
mer här benämningen trädgårdsarkitekt för första gången. Strax efter sin
ankomst anlade Mollet parterrer vid det gamla slottet Buren samt vid
slottet Honselaarsdijk, där byggnadsarbeten samtidigt pågick och där
även Simon De la Vallée var verksam. Mollet erhöll 400 pund i ersättning
för vardera uppdraget och ersattes dessutom med 100 pund för sina reskostnader från Frankrike jämte 50 pund i kostpengar. Hans årliga gage
fastställdes till 800 pund.
Ett kopparstick av Honselaarsdijk, som utfördes under prins Fredrik
Henriks livstid, och som synbarligen går tillbaka på arkitektritningar

—

—
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visar på ömse sidor om det vallgravsomgivna slottet

ett par parterrer av en art som har stor släktskap med Mollets gravyrer
i Le jardin de plaisir. Det gäller såväl broderiparterren med dess arabeskranka och i vinklar brutna bandornament som den gräsparterr där en
vapensköld med lejon lagts ut. Av räkenskaperna erfar vi att den sist¬
nämnda parterren var av ”sooden unde palm”, dvs. av grästorv och bux¬
bom, med inslag av vitt, rött och svart. Den förstnämnda var utlagd helt
och hållet i buxbom. Arbetet betecknades som ”seer aardich” dvs. mycket
konstfullt. Även i övrigt har Mollet satt sin prägel på slottsträdgården,
som disponerats i ganska stor överensstämmelse med generalplanerna i
Le jardin de plaisir, såväl när det gäller alléer och axialitet som fördelning
av kompartimenten. Liksom Kungsträdgården i Stockholm fick trädgår¬
den tjäna praktisk nytta genom fruktträd och köksväxtsängar i de bortre
partierna.
Trädgårdsanläggningarna vid prinsens andra stora slottsbygge Nieuburch vid Rijkswijk kännetecknas av besläktade drag. De är liksom de i
Honselaarsdijk samkomponerade med arkitekturen på modernt franskt
manér. Men detaljerna uppvisar delvis mera ålderdomliga drag jämfört
med Honselaarsdijk. Sidoparterrerna är sålunda dekorerade med knut¬
mönster och ”pièces à coupées”, element som är betecknande för smaken
på 1610- och 20-talen. Endast kvarteren närmast slottsbyggnaden pryds
enligt det instruktiva kopparstick, som är vår främsta källa, av broderimönster. Enligt räkenskaperna hette trädgårdsmästaren vid Rijkswijk
Louis d’Anthoni. Han åtnjöt lägre lön än Mollet och var tydligen under¬
ställd denne eftersom Mollet under sin vistelse i Holland kallas uppsyningsman för de furstliga trädgårdarna.27 De olikheter, som förefinnes
mellan trädgårdsanläggningarna i Honselaarsdijk och i Rijkswijk, belyser
på ett intressant sätt skillnaden mellan mästare och medarbetare och ger
oss ytterligare ett vittnesmål om de nyheter Mollet introducerade på par¬
terrmönstrens område.
Om Mollets verksamhet i Holland vet vi dessutom att han under en vis¬
telse i Haag 1633 utförde några teckningar för prinsens räkning. Man är
frestad att sätta detta arbete i samband med de broderiparterrer i Mol¬
lets art, som återges på en plan över fursteparets slott Huis ten Bosch i
Haag.28 Huis ten Bosch utfördes efter ritningar av Pieter Post från och
med år 1645. De omsorgsfullt utförda ritningarna stacks i koppar och
publicerades i ett praktfullt verk, som utkom först 1715. Trots att publi¬
ceringen av ritningarna skedde så sent har trädgårdsplanen bevarat så
mycket av Mollets parterrmönster, att man har anledning förmoda att
hans ritningar följts vid anläggningen.
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Fig. 13. Parterranläggning av André Mollet för Claude Mollet, Théâtre des
Parterre by André Mollet on behalf Claude Mollet
plans et jardinages, 1652.
in “Théâtre des plans et jardinage”, 1652.
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André Mollet omtalas för sista gången i Honselaarsdijks räkenskaper i
oktober 1635. Mindre än två år senare lämnade också Simon De la Vallée
det holländska hovet för att pröva nya uppgifter i Sverige. Den trädgårds¬
arkitektur han där gav prov på vittnar om de lärdomar han fått mottaga
av Mollet.
I företalet till Le jardin de plaisir nämner André Mollet att han varit
i engelsk kunglig tjänst innan han mottog uppdraget i Holland. Det ger
8- 691597 Lustgården 1969
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Fig. 14. Parterr vid det första slottet i Versailles. Kopparstick i Boyccau,
Traité du jardinage, 1638.
Parterre at the first chateau of Versailles. Engrav¬
ing in Boyceaux, “Traité du jardinage”, 1638.
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oss en terminus ante quem. Hans vistelse i England måste ha infallit före
år 1633. Det engelska kungapar han uppger sig ha tjänat torde ha varit
Karl I och hans gemål. Karl efterträdde 1625 sin far Jakob I på Englands
tron. Han gifte sig samma år med en fransk prinsessa. De politiska förhål¬
landena gör det troligt att Mollets engelska engagemang inte kom till
stånd förrän tidigast 1629, eftersom England och Frankrike låg i krig
med varandra de två närmast föregående åren.
Om man söker efter spår av André Mollets verksamhet i England vid
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Fig. 15. Parterrförslag i Pierre Betin, Le Fidelle jardinier, Paris 1636.
Project for a parterre in “Le Fidelle jardinier” by Pierre Betin, Paris 1636.
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denna tid stannar man inför ett kopparstick av Isaac de Caus, som åter¬
ger den trädgård som lorderna William Herbert och Philip Herbert av Pem¬
broke, ”the imcomparable pair of brethren”, som Shakespeare kallar dem,
anlade vid slottet Wilton House i Wiltshire.29 I denna trädgård som ut¬
formades omkring 1632 under medverkan av arkitekten Inigo Jones mö¬
ter oss en uppdelning av trädgårdens delar och en formgivning av parter¬
rer och trädplanterade kvarter, som omedelbart för tanken till André
Mollet. Särskilt broderiparterren bär hans signatur.
Den trädgårdsmästare som Magnus Gabriel De la Gardie knöt kontakt
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Fig. 16. Honselaarsdijk. Kopparstick av Balthazar van Berckenrode från om¬
kring 1640.
Honselaarsdijk. Engraving by Balthazar van Berckenrode about

1640.
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med i Paris 1646 var sålunda en av de främsta kapaciteterna på sitt om¬
råde och en man med mångsidig erfarenhet och internationellt renommé.
Den mest uppmärksammade insatsen som han gjorde i Sverige under
de fem år han vistades här var onekligen utgivandet av Le jardin de plai¬
sir. Hans verksamhet i fältet är svårare att konkretisera. Här kan vi en¬
dast stödja oss på spridda notiser. Vi har redan dröjt vid hans moderni¬
sering av Kungsträdgården. Hans arbetsinsatser såväl här som vid den
nyanlagda trädgården på den gamla Humlegårdens plats kan följas i rä¬
kenskaperna i form av dagsverken, inköp av träd och frön samt löner till
honom själv och de fyra franska trädgårdsdrängar som omtalas stå under
hans ledning. En ombyggnad av lusthuset i Kungsträdgården tillhör också
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Fig. 17. André Mollets parterrer vid Honselaarsdijk. Detaljer av kopparsticket
fig. 16. (Efter Brienfait.)
Parterres by André Mollet at Honselaarsdijk.
Details of engraving fig. 16.
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denna tid. Vad den nya lustgård på Ladugårdslandet beträffar som unla¬
des på Humlegårdens plats och omgavs av ett plank så var den rikt plan¬
terad med fruktträd av olika slag. Det stora antalet lindar och andra löv¬
träd som omtalas i ett inventarium från 1661 antyder förekomsten av
alléer.30 Inventariet ger vidare vid handen att Humlegårdens södra del
var utlagd i kvarter, under det att den norra delen var så kuperad att den
ej synes ha medgett en mera ingående formbehandling. Jag känner ej
äldre planer över anläggningen än från omkring 1700. Här möter oss en
ännu delvis kvarlevande komposition med alléer stjärnformigt utstrå¬
lande från ett centrum, där Ulrika Eleonora låtit uppföra ett lusthus.31
Inför drottning Christinas kröning, som ju ända fram till sommaren
1650 var bestämd att äga rum i Uppsala, var både drottningen och riks¬
rådet angelägna att sätta såväl slottet som slottsträdgården därstädes i
stånd. 1649 företog Mollet en resa ”i drottningens affärer” till Uppsala.32
Något omedelbart resultat av hans resa kan väl inte påvisas, men det är
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Fig. 18. Trädgården vid Wilton House, ”Hortus Pembrochianus”. Kopparstick
av Isaac de Caus omkring 1640. Efter Gothein.
The garden at Wilton House,
“Hortus Pembrochianus”. Engraving by Isaac de Gaus about 1640. From Got¬
hein.
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anmärkningsvärt hur mycket den nya slottsträdgård, som på 1660-talet
anlades har gemensamt med Mollets trädgårdsstil, såväl när det gäller an¬
läggningen i dess helhet som parterrens buxbomritningar. Mollet hade
också av ett brev från Magnus Gabriel De la Gardie till den franske
trädgårdsmästaren att döma överinseende över trädgården vid Jakobsdal
(Ulriksdal) under den korta tid som slottet var i drottningens ägo.33
Några insatser hann väl Mollet knappast göra här, men när Magnus
Gabriel De la Gardie själv några år senare gjorde upp storartade projekt
för trädgårdens utvidgning och försköning, sökte han i många stycken
förverkliga några av Mollets idéer.
Förutom sitt arbete för de kungliga anläggningarna hann André Mollet
också med att hjälpa överståthållaren Schering Rosenhane med att an¬
lägga en trädgård på Kungsholmen 1653.34 De talrika uppgifter, som finns
om denna trädgård, vittnar om den omsorg som såväl ägare som träd¬
gårdsmästare ägnade anläggningen. Tyvärr äger vi inte någon bild av den.
Men vi får kännedom om hur angelägen Rosenhane var att Mollets rit118
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Fig. 19. Uppsala slottsträdgård. Träsnitt i O. Rudbecks Atlantica, 1681.
garden of the Royal Castle of Uppsala. Woodcut in the “Atlantica” by O.
Rudbeck, 1681.

ning följdes och vi får många bevis på hur mycket han satsade på kost¬
bara träd och blommor. För Rosenhane blev trädgården ett centralt in¬
tresse. I den trädgårdshandledning han själv författat ger han inte en¬
dast råd och anvisningar utan också många bevis på sin uppskattning av
trädgårdskonstens värden. Han ägde sinne för betydelsen av trädgårdens
samband med byggnaderna liksom för dess disponering och utsmyck¬
ning. Hans kommentarer låter oss förstå hur en trädgårdsintresserad
godsherre på stormaktstiden upplevde sin trädgård och hur angelägen
han var att finna en skicklig trädgårdsmästare som kunde ge hans kvarter
en sirlig form.
Den 25 augusti 1653 undertecknade Mollet en skrivelse, där han redo¬
gjorde för vad han ännu hade att fordra av de utlägg han gjort redan i
samband med sin ankomst till Sverige fem år tidigare.35 Han begärde att
få det aktuella beloppet, 2 315 rdr smt, kontant så att han kunde medfölja
ett skepp, som följande vecka skulle avsegla till Frankrike. Hans vänner
och gynnare sökte hjälpa honom att få ut pengar av den hårt ansträngda
hovkassan men av allt att döma med klent resultat. Hovets skuld till Mol¬
let upptages även de följande åren i räkenskaperna.36 Vad Mollet beträffar
kunde han med gott samvete lämna Sverige - de redovisningar som be¬
varats vittnar om den största reda och omsorg. Vid hans avresa lämnades

—
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ledningen av Kungsträdgården till sonen Jean Mollet, under det att vår¬
den av Humlegården anförtroddes Medard Gue, en av Mollets mästersvenner. Båda erhöll en lön av vardera 200 rdr smt.
Mollet återvände till Paris men hans vistelse där blev ganska kortvarig.
År 1658 finner vi honom i England, där han tydligen vistats en tid, ty
han lämnar landet sommaren detta år.37 Någon tid därefter, troligen efter
restaurationen 1660, återvänder han på nytt och nu för tredje gången till
England, där Karl II ger honom uppdrag i samband med omläggningen av
St. James Park. Om hans anseende som skicklig trädgårdsmästare vittnar
också den omständigheten att en engelsk upplaga av Le Jardin de plaisir
utkom 1670.38 Men vid den tiden hade André Mollet redan gått bort. Ge¬
nom den svenske residenten i London Johan Lejonberg hade André Mol¬
lets svenska bekanta, främst Magnus Gabriel De la Gardie, stått i för¬
bindelse med honom och genom hans förmedling fått rosenträd av olika
slag samt jordstammar av Polianthes tuberosa, vilka väldoftande blommor
den svenske trädgård svännen särskilt eftertraktade. I korrespondensen
mellan Lejonberg och De la Gardie, där dessa saker beröres, omtalas också
ekonomiska angelägenheter, som Mollet hade ouppklarade i Sverige, bl. a.
sonens resterande lön. Det är också genom Lejonberg som vi får känne¬
dom om tidpunkten för slutet av Andrés långa och märkliga karriär. ”Mr
Mollett är i dessa dagar död bliven”, skriver residenten i ett brev till Mag¬
nus Gabriel De la Gardie den 16 juni 1665.
Jean Mollet kvarstannade i Sverige som kronans träd- och humlegårds¬
de sista åren som arrendator av trädgårdarna vid Svartsjö.
mästare
Han var utan tvivel en välutbildad yrkesman. Sina första lärospån gjorde
han hos farfadern Claude Mollet i Tuilerieträdgården och senare blev han
sin faders närmaste medarbetare.39 Hans sakkunskap togs i anspråk av de
svenska stormännen vid utformandet av de trädgårdar, som blev ett så
väsentligt inslag i deras nya herrgårdsanläggningar. Framförallt synes
hans kunskaper ha anlitats när det gällde parterrernas buxbomritningar.
Men helt i lugn förflöt av allt att döma inte hans liv. I en odaterad supplik
till änkedrottning Hedvig Eleonora berättar han att han dömts till döden
och varit nära att bli avrättad.40 Nu ville han bli antagen i tjänst igen
antingen vid trädgårdarna eller i det militära. Han önskade tjäna drott¬
ningen ”så länge en varm bloddroppe i mig är, som mine salige förfäder
den äran den ena konungen efter den andra i Frankrike att tjäna haft
haver, och jag för den högsta äran skattar och aestimerar det jag och
ingen annan än Eders Kungl Majestät och dess glorwyrdigst i åminnelse
sal. Kungl. Majestät i min livstid ifrån ungdomen upp . tjänat och upp¬
vaktat haver”.

—

..

120

Jean Mollet hade under sin långa vistelse i Sverige kunnat medverka
i en utveckling av den svenska trädgårdskonsten som, en gång introduce¬
rad av André Mollet, under loppet av några decennier, åtminstone vad
intentionerna beträffar, förde den upp jämsides med den franska. Hans
egen och andra inkallade trädgårdsmästares bidrag var i denna utveckling
av väsentlig betydelse. Viktigare var dock de insatser som arkitekterna
gjorde med Jean De la Vallée och Nikodemus Tessin d. ä. vid ledningen.
Vi har redan framhållit moderniteten av de generalplaner som Simon De
la Vallée framlade för sina uppdragsgivare i vårt land strax efter sin an¬
komst 1637. De framstår till stora delar som en frukt av hans samarbete
med André Mollet i Holland.
Kort efter André Mollets ankomst till Stockholm återvände Jean De la
Vallée från en flerårig studievistelse i Paris och Rom. Ett samarbete mel¬
lan de båda konstnärerna, som ju också var landsmän, torde ha framstått
som en självklarhet. I själva verket finner man tydliga spår av Mollets
formvärld i Jean De la Vallées trädgårdsplaner. De akantusrankor, var¬
med han sirar sina parterrer, är mera spröda än Mollets men sambandet
är uppenbart. När det gäller generalplanerna utvecklar Jean De la Vallée
vid flera tillfällen Mollets uppslag. En jämförelse mellan hans förslag för
en slottsanläggning i Eskilstuna, för Skokloster, Näsby och Hässelby och
Mollets generalplaner i Le jardin de plaisir visar tydligt sambandet.41
Helt annorlunda är förhållandet med de anläggningar, som Nikodemus
dem över¬
Tessin d. ä. utformade. Han bortser oftast från detaljerna
och koncentrerar sig i stället på an¬
låter han gärna åt yrkesmännen
läggningens huvudlinjer. Genom sina väldiga axlar och långsträckta kompartiment bryter hans trädgårdar med Mollets samlade och rundade kom¬
position och gestaltar mäktiga rörelsemotiv. Den trädgårdskonst Tessin
önskar realisera har inspirerats av André le Nôtre, den konstnär som
övertog arvet från den molletska traditionen och förde den franska träd¬
gårdskonsten mot dess klimax. Vi står här inför ett utomordentligt in¬
tressant förlopp i den svenska trädgårdsarkitekturens historia, som ännu
väntar på en ingående undersökning.

—

—
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25
André le Nôtres utgångspunkt är Tuilerieträdgården, där hans farfar Pierre och fa¬
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till 1615 (bl. a. av Gothein a. a.).
30
Wollin a. a., s. 78 ff.
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historia s. 303 ff.
Ett memorial (Slottsarkivet, a. handlingar) daterat 1651, upptar
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arbete som kan förefalla i båda trädgårdarna och besynnerligen i gamla trädgården,
behövs att göra ett orangeri eller hus till att förvara pomeranser, citroner och andra
sådana slags träd om sommaren för allt oväder som kan förefalla. Där till behövs
500 rdr. 4) Behövs att det blir en viss ordning gjord av de trädgårdsdrängars beställ¬
ning som årligen arbeta på den nya trädgården med 12 man om sommaren och 6 om
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Slottsarkivet, a. handlingar.
33
Karling a. a., s. 302.
34
Karling a. a., s. 303 ff.
Slottsarkivet, a. handlingar.
38
Kammararkivet. Likvidationsakter. Slottsarkivet, Slottsboken 1654, 1655 och föl¬
jande år.
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N. G. Wollin, Ulriksdal, Lustgården 1925, s. 81 ff.
38 Artikeln Mollet i La grande Encyclopédie,
vol. 25. Paris u. å. s. 33.
30
Karling a.a., s. 307 f.
40
Riksarkivet. Kungl. arkiv. Skrivelser till Hedvig Eleonora. K. 185.
41
Karling a. a., s. 398, 457, 469 och 483. Förutom Mollet torde även Claude Boutin,
som var trädgårdsmästare vid Luxembourgträdgården under dess anläggning och gift
med en syster till Simon De la Vallée, haft betydelse för De la Vallées trädgårdskonst.
(Tord O:son Nordberg, De la Vallée. En arkitektfamilj i Frankrike, Holland och
Sverige, Stockholm 1970, s. 19.)
1

Summary
The French gardener of Queen Christina
When count Magnus Gabriel De la Gardie visited France in 1646 as the head
of a Swedish embassy, he also served as intermediary for employing the
French gardener André Mollet in the service of queen Christina. André Mollet
arrived in Stockholm in the autumn of 1648. During the five years he spent in
Sweden he transformed the old King’s Garden near the church of St. Jacob
which had been made for king Erik XIV in 1565 by the French gardener Jean
Allard. The embroidery parterre which Mollet now executed was the first of
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its kind in Sweden. Mollet also transformed the hop-garden, situated on the
present-day Östermalm, into a pleasure garden. He had greenhouses built to
contain the Southern trees he brought with him to Sweden. He made plans
for a new palace garden in Uppsala and his service were called upon not only
by Magnus Gabriel De la Gardie but also by the governor of Stockholm Shering
Rosenhane. In a large folio volume, Le Jardin de plaisir, furnished with
numerous engravings and published in Stockholm 1651, André Mollet summed
up his knowledge and presented a programme for a garden architecture which
through its composition, its proportions, its allées, parterres en broderie and
compartiments de gazon, its bosquets, mazes, canals and palisades reveals
itself as a mature example of the classic French formal garden. The book,
which was also published in a German and a Swedish version, thus stands
out as a milestone in the history of garden architecture.
In shape and in get-up Le Jardin de plaisir adheres closely to a volume by
Jacques Boyceau with the title Traité de Jardinage and published in Paris
1638. Owing to the illustrating engravings, this work has been called the start¬
ing point of the victorious progress of the French embroidered parterres. In
this study it is maintained that, as Jacques Boyceau already was dead when the
book was published, he can hardly be regarded as a designer or a garden
architect. He was a nobleman and held the post as intendant des jardins du roi,
Comptroller of the Royal French Gardens. The parterres which are depicted
on unsigned engravings in the volume were already realized in the principal
French gardens such as those at the Tuileries, Saint-Germain-en-Laye, Versailles
and Luxembourg. They represent the parterres decorated with graceful
arabesques which were called embroidery parterres already by André’s father
Claude Mollet. In his posthumusly, in 1652 published work Théâtre des plans
et jardinage he mentions that he was the first to lay out such gardens, before the
year 1600. Claude Mollet developed the style towards ever greater elegance and
here he had active help from his sons Claude, André and Noël. André has made
8 of the illustrations in Claude’s book. It appears that these engravings depict
patterns composed as early as in the 1620’s and 1630’s. It should be mentioned
that Claude Mollet, who was the premier jardinier of the French king, long was
active as the head of the Tuilerie gardens, where among his helpers he also
counted Jean le Nôtre, father of the famous André le Nôtre. In the preface to
Jardin de plaisir André Mollet pays homage to his father’s memory. The
engraving of the father’s portrait which is inserted in the book was perhaps
originally intended for his own work Théâtre des plans et jardinage.
André Mollet, who was born around 1600, served his apprenticeship under
his father in the Tuilerie gardens. Towards the end of the 1620’s he was called
to England where he served king Charles I and his French-born queen. We
can find traces of Mollet’s influence in the embroidery parterre which, accord¬
ing to an engraving by Isaac de Caus, decorated the garden at Wilton House, the
Hortus Pembrochianus. This garden is considered to have been laid out about
1632.
In May 1633 André Mollet arrived in Holland to enter the service of prince
Frederic Henry of Orange as garden architect and Comptroller of the Royal
Gardens. He stayed there until the autumn of 1635. He laid out parterres at
the old castle Buren as well as at the new palace Honselaarsdijk, which was
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just being built. We can also trace his hand in the parterre at the a little later
erected Huis ten Bosch in the Hague as well as in the garden by the palace
Nieuburch by Rijkswijk. Contemporary engravings show that Mollet in these
constructions realized the French garden architecture, the theory of which he
was later to summarize in Le Jardin de plaisir.
During his stay in Holland Mollet worked with the French architect Simon
De la Vallée. When the latter in 1637 left for Sweden he became not only a
pioneer for the modern French architecture but also for the garden architecture
that Mollet had shaped. Before his death in 1642 he had made several designes
for maisons de plaisance for Swedish noblemen, where the connection with the
general plans of Mollet in Holland stands out very clearly. Also the son of
Simon, Jean de la Vallée, who for a long time was active in Sweden as Royal
Architect, shows in his designs from the 1650’s and 1660’s many examples of
his dépendance on the garden architecture of Mollet.
When Mollet left Sweden in 1653 he left behind his son Jean Mollet, who in
turn kept alive the tradition of the French garden architecture until it was
renewed through fresh contacts with France, where André le Nôtre now was
the leading garden architect. Not long after his return to France from Sweden
André Mollet left for England. Here he is mentioned in 1658 and later. He
died in June 1665 in London. Very little is as yet known to the author of this
study about his activities there.
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WALTER BAUER

Öster om Kina. En trädgårdsrestaurering i Drottningholm

Till Kina i Drottningholmsparken kan man komma via någon av de fyra
alléer, som leder fram till lustslottet. Såvida man inte föredrar att välja
en av de stigar, som trampats upp i ängsgläntor, omslutna av ekar och
hasselsnår och fortsätter över bergsmassiv mellan gran och tallkontraster
till den formellt hållna trädgårdsanläggning från 1770-talet, vars kon¬
turer ännu kan skönjas: några häckomslutna mindre rum, rester efter
regelbundet planterade träd, ett f.d. fågelhus m.m.
Det finns en odaterad originalritning av Kinas arkitekt, Carl Fredrik
Adelcrantz, som visar trädgårdens grunddrag och det är den som följts
för restaureringsplanerna. En sådan uppgjordes redan 1950 av under¬
tecknad i samarbete med framlidne professor Nils G. Wollin. Arbetet
påbörjades visserligen men eftersom helt andra och då viktigare för¬
nyelser i Drottningholmsparken fick gå före är det först nu som restau¬
reringsplanerna åter blivit aktuella.
Vad som synes angeläget utöver själva nyplanteringen är att klart
understryka skillnaden mellan de av lindhäckar omslutna, geometriskt
formade boskérummen och den omgivande vilda vegetationen. Sj älvsådda träd och buskar hålles på avstånd. Marken utanför häckarna skall
täckas av en gräs- och örtmatta av ängskaraktär.
Häckarnas höjd omkring en meter. Man bör kunna se över dem, upp¬
inte endast som väggar kring
fatta dem som självständiga former
en serie rum. Då får de plana och vertikala sidorna ett egenvärde. Med
sina gren- och lövmassor, sitt ljus- och skuggspel och sitt rörelseschema
i den kuperade terrängen kan deras relief uppfattas nästan som mönstret

—

i en parterr.

Fig. 1. Drottningholm. Trädgården öster om Kina. Plan för restaurering i an¬
slutning till en odaterad ritning av Carl Fredrik Adelcrantz. Omgivande terräng
Drottningholm.
och vegetation antydd efter en 1969 utförd uppmätning.
The garden east of “Kina”. Restorationplan founded on an undated plan by
C. F. Adelcrantz. The surrounding grounds and vegetation indicated after a
survey made 1969.
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Fig. 2. Den åttkantiga, f. d. voliéren i den nordvästliga delen av boskéerna, är
den enda av de ursprungliga små parkbyggnaderna som bibehållits. Teckning
av Lisa Bauer 1950. — The octogonal, former volière in the northwest parts
of the bosquets, is the only one of the original buildings in the park that is
still left. Drawing by Lisa Bauer 1950.
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Fig. 3. En del av de lindhäckar som planterades i början pâ 1950-talet. I bak¬
grunden östra slottsflygeln.
Part of the lime hedges planted in the beginning
of the 1950-ies. In the background the east wing of the Drottningholm palace.
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Fig. 4. Barrträd i kuperad
blockterräng begränsar
trädgården i norr och
söder. Den vilda naturen
nära den tuktade bildade
en önskad kontrast. Den
redovisas redan i 1779 års
Spruce
uppmätning.
and pine in broken, rocky
terrain make a boundary
to the north and south.
A wild scenery in the
vicinity of the formalised
was very popular.
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Fig. 5. En av sidopaviljongerna vid Kina med det för trädgårdsmiljön typiska
kastanjeträdet, en ung nyplantering i en f. ö. gammal och mycket åtgången
allé. — One of the flanking pavilions at “Kina” with a chesnut tree typical
for this garden, and newly planted trees in an old and badly damaged avenue.

Träden i boskéerna hålles låga och med begränsade kronvolymer
som kontrast till den naturliga omgivningen.
1779 utförde lantmätare Lars Kökeritz en noggrann uppmätning och
bifogade en detaljerad beskrivning. Dokumentet är intressant som belägg
för hur man på den tiden arbetade med olika växtslag, inredde och
planterade. Så värst ”kinesiska” förefaller inte dessa interiörer: Blom¬
ster-Rabatter hvars Sidor äro med Buxbom besatte. En Häck af Sibi¬
riska Ärt trän. Häck av Berberitz Buskar. Häck af Stickelbärs Buskar.
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Tvänne Lust Hus af Espaljé Wärcke och med Caprifolie Blomster Ranckor omväxte. En Salon kringväxt af Syrener. En liten Trakt beväxt med
Mullbärs Buskar. En Bournerad Trackt som varit nyttjad till Menagerie
o.s.v.
Det är uteslutet att i detalj rekonstruera allt detta och knappast hel¬
ler önskvärt. Följer man Adelcrantz’ strama plan med dess träd och
häckar och lägger in dem så exakt det är möjligt i förhållande till befint¬
liga byggnader och omgivande natur, då har man tagit så mycket hän¬
syn till arkitektens intentioner som det är möjligt och samtidigt följt
vår egen tids krav på enkelhet och sparsamhet med uttrycksmedlen.
Det får sin betydelse inte minst när det gäller skötseln. Kina är endast
en liten del av en stor och underhållskrävande park.
En PM, daterad december 1950, avslutar Nils G. Wollin med följande:
”Adelcrantz’ trädgård är enastående. Det är högst märkligt att under
1700-talets tredje fjärdedel finna en så strikt och klar komposition som
denna trädgård av utpräglat senbarock karaktär. Genom en varsam
restaurering, som kompromissar mellan det närvarande och det
ursprungliga tillståndet och ej åsidosätter nutida ekonomiska krav och
svårigheter att få arbetskraft, verkar det som om den sedan länge för¬
fallna Kina-trädgården åter skulle kunna samverka med byggnaderna
till den tjusande enhet, som Adelcrantz här skapat.”
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G. A. JELLICOE

The modem English landscape

Tradition. Three powerfull forces of tradition can be detected in the
evolution of the modern landscape in England. The first is the preeighteenth century formal garden; the second the eighteenth century
“giardino inglese” or romantic landscape; and the third the intense
interest in flowers that developed in the early nineteenth century and
caused the foundation of the Royal Horticultural Society, whose annual
flower show at Chelsea is still the most famous in the world.
Despite quarrels between the schools of thought, the blending of these
three traditions reached its climax at the end of the nineteenth century.
Sir Edwin Lutyens, the architect, and Gertrude Jekyll the painter-cumhorticulturalist, together produced a landscape that was essentially that
of England at the beginning of the twentieth century. Although it was
an aristocratic art based on history that does not belong to the present
day, it still exerts a profound influence, perhaps more because of the
sound judgement of the planting technique than of the sentimentality
of the architecture.
The extreme interest by the Englishman in parks and gardens has
always produced the gifted layman, and while this factor has until recently
held up the creation of a profession of landscape, nevertheless it has
enriched the art beyond measure. Nowhere has the problem of the pro¬
jection of the past into the future been so difficult as with the great
country estates, and nowhere has there been such a struggle for survival
by the enlightened layman. In this struggle he is partly assisted by the
State by way of grants to afforestation, tax relief, and so forth. Examples

G. A. Jellicoe
C. B. E. Arkitekt, stadsplanerare, landskapsarkitekt, Hon. President Inter¬
national Federation of Landscape Architects, mycket annat att förtiga, hör
till de främsta inom den sfär hans verksamhet omfattar. Hans anseende är stort
även långt utanför Englands gränser. Inte minst som författare med spännvidd
frän klassiska, italienska trädgårdar till motorvägars inpassande i landskapet.
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of a different approach to the same problem are two famous parks by
Capability Brown, side by side in Wiltshire. Bowood is privately owned
by the Marquess of Lansdowne, and Longleat by the Marquess of Bath.
Bowood is still a superb park containing Brown’s great lake and clumps
of trees, and a huge and unproductive deer park. The owner has been
consistently introducing an economy of agriculture and soft wood affore¬
station, and the problem here is to interlock the romantic or ‘ideal’ into
its exact opposite: the functional. To do this, to plan for the replanting
of clumps, and to retain the essential quality of Brown’s “imaginative
space”, calls for an appreciation of landscape design and skill far
beyond the powers of estate agent or farmer, but essentially within
the scope of the “gifted layman”.
Unlike Bowood, where half the original great house has been demol¬
ished, the vast Elizabethan mansion at Longleat is preserved intact, but
maintained primarily by admission fees of visitors. The noble park has
been turned into a play park containing as it’s chief attraction, a lions’
reserve. Solely because of the owner’s appreciation of landscape, this
transformation of an aristocratic home into an amusement park has not
destroyed the essential grandeur of the scene and has certainly preserved
it for the future.
The alternative for the private owner is to hand his estate to the
National Trust, and endow it accordingly; or to a local authority for a
public park (see below); or sell it to an Institution; or simply demolish
the house and let the park with its splendid trees pass to a sympathetic
developer.

The democratic landscape and the need for seemliness
1. The Public Park. The first park to be laid out as such was Victoria
Park in London, about 1835. But most parks in London have grown
from historic nuclei, and the transformation of a private aristocratic
park into a public one is by no means easy. A good example is Kensing¬
ton Gardens in London, whose beauty lies in the great trees, and whose
dangers lie in falling branches. Another great classical park, Greenwich,
has been spoiled almost entirely by public use, but the Ministry con¬
cerned has declared its intention to restore its historical character, and
in such a way that public usage can continue.
A good example of a modern park based on history is that projected
for Stoke Place near Slough, Bucks, for the Eton Rural District Coun¬
cil. The nucleus here is a seventeenth century manor house, with
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Fig. 1. The Oxford Plain from the North Escarpment of the Berkshire Downs.
In the foreground the Ridgeway, the most ancient track in England. In the
distance the traditional English chequerboard pattern of fields, with scattered
hedgerow trees. In this landscape is being fitted a power station whose cooling
towers are higher than the adjoining downs. Although majestically composed,
these towers will shift the landscape emphasis over an area of more than four
hundred square miles.

remnants of original elm avenues. The estate was extended in the eigh¬
teenth century, and a substantial ha-ha made. In the nineteenth century
a great variety of trees were introduced to enrich the scene. The twen¬
tieth century plans still further to extend the estate keeping the layers
of history intact, and incorporating a variety of open air sports from
golf to cricket and tennis to football. The new planting on the perimeter
will exclude views of the adjoining industrial town, but open up to
distant landscape, including one of Windsor Castle. The original nucleus
will be reserved for persons not taking part in active play.
2. Seemliness in the countryside. Following the awakening of the
public conscience towards landscape at the end of the first world war,
134
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Fig. 2. The Oxford Plain. The modern approach road to Oxford, beautifully
fitted into the existing traditional landscape.

the Council for the Preservation of Rural England was formed as a
voluntary body to act for its protection. Of its many struggles before the
second world war none was more vigorous than that with the Forestry
Commission, who were charged with planting a vast area of England
with conifers, a tree generally considered an alien in the English coun¬
tryside. Not until recently were they wholly successful in so much that
a landscape architect was appointed as consultant.
During and immediately after World War II there was wliat might
be described as an explosion of public opinion. Government realised that
a country so overpopulated as Britain, and about to embark on a welfare
state, could well destroy their own land by competitive development.
Planning acts were created; projects were refused permission unless
they conformed not only to planning, but to landscape requirement;
eyes were turned on the nineteenth century spoliation of the Black
Country near Birmingham, and plans prepared to make it ‘Green’. Recla-
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mation of waste areas began, National Parks were created, and areas
of great natural beauty scheduled as such to warn off developers. Green
belts were made and maintained.
Nevertheless, despite this will of the people, and force of government,
it has proved almost impossible to prevent a deterioration in the stand¬
ards of the English landscape, and this for the following reasons:
(a) Material values always come first when assessed against abstract
values. Thus the pressure of services such as power, water storage, roads,
and so forth will ride rough shod over landscape areas even though
these are protected by Act of Parliament. The effect of high buildings
on the edge of parks can be disasterous to the English conception of
“imaginative space”. The Greeks solved this problem easily by merely
describing a landscape as ‘sacred’, and in this way it became inviolable.
( b ) The modern phenomenon of the car to satisfy the desire in vast
numbers of people to escape to the primitive is causing natural landscape
to be trampled out by the very persons who come to enjoy it. Great
efforts are being made to provide against this destruction by canalising
cars and caravans. Most vulnerable is the coast line, followed by inland
mountains and lakes. Apprehension is felt of the full effects of the
mobile welfare state when the newly planted national forests are matured
and open to visitors.
(c) New conditions governing the agricultural landscape, as for
instance the removal of hedges and hedgerow trees, one of the greatest
single elements in the English scene.
It is perhaps safe to say that in no other country of the world is there
on the one hand such a general love and conscious struggle to make and
keep the landscape seemly, and on the other such an overriding urge
for the material benefits that are made possible by a high standard of
living. It has been wisely said that part of the uncertainty of the modern
age is because it is “out of rhythm” with nature.
The creative landscape
Demand and supply of landscape architects has increased more than
ten times since the end of World War II. The Institute of Landscape
Architects is established and through its members enabled to carry out
Fig. 3. The Oxford Plain, (a) Original chalk excavations from the underground
atomic research station at Harlow. ( b ) Model of the same reshaped into the
hills called Zeus, Themis and Klotho forming an extension of the Berkshire
downs, (c) In execution the small hill, Klotho, did not survive.

136

-•

i

»

,.

-

-

_a

» ■■■■■

-

fe

RvÿTuW-'

3Äi*rw

SÜ

•!--:ÿV"

ïÆ

•

"""

: ■/'■■.■ - O- "

.

,_i

iipp
:-:øéÿÿ

•.«•'*ÿ ~'

"••i-'V'-’/H»

-

M-l

•r

f- ■':

\

»

.V

?

137

extensive research in all fields. The first technical work on landscape
to be published by an Institute was “Techniques in Landscape Design”
which it is hoped is only the beginning of exploration with a hitherto
little known world, and one of immense significance to the human race
as one of biological rather than intellectual man.
Perhaps the most important physical step forward in the present
century is the conception of the environment as a series of related spaces
rather than a jungle of individual spaces, each usually in competition
with its neighbour. A good example in the garden world is the commis¬
sioning of a central area plan by the Royal Horticultural Society for its
experimental gardens at Wisley. It is manifest that until today the
gardens have been designed in bits and pieces and however beautiful
these are in themselves, the modern mind now stretches out to compre¬
hend the great Wisley complex as a whole; that variety should be
subject to unity; and above all that composition in the landscape lies
in the mind and not merely in the eye.
Parallel with this broader vision is the recognition of biological man,
and his desire to be associated not only with the landscape that he can
normally touch and feel, but with all nature itself. Perhaps the most
interesting example of this is the organized attempt to return bird life
to Hyde Park in London. Undoubtedly the natural in metropolitan parks
will come to be recognized as an essential rather than as a curiosity.
This newr comprehension of environment has focussed attention upon
the place of the specialist in the modern world, the cause of much
chaos in the struggle between one expert and his particular interest,
against another. The ‘mysteries’ of the profession of each are beyond
the technical understanding of the layman, who alone might have been
able to see the problem as a whole. The creation of the machinery of
town and country planning was intended to coordinate the experts, but
it is only recently in landscape that the barrier between ‘the ways of
thought’ of the professions is being broken down. A good example is the
use of waste in building and engineering works. Ten years ago it would
be automatically written into a specification of works that such waste
should be carted away from the site and deposited at such and such a
distance; today that same waste is used creatively on the site itself at
a great economy. An example is the open-air amphitheatre now being
made from the excavations of the new baths at Cheltenham, resulting
in savings to the original contract and an unforeseen asset to the town.
Perhaps the most philosophical happening however that is quietly
beginning in England is a new relationship between all the arts, in138
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Fig. 4. London from Hampstead Heath. A unique example of a primitive
landscape within a capital city.

eluding (and most of all) landscape design. The sculptor is bursting out
of the enclosed gallery and attempting to relate his work to the sky and
the countryside. Currently there are several sculpture exhibitions set
remotely in the country and accessible only by car. In reverse the land¬
scape architect is feeling his way to art forms that are influenced and
fertilised by an art other than his own or that of his immediate col¬
leagues. The discovery that the art of landscape design by its very
nature must lag behind that of painting or sculpture, is likely to be a
stimulant rather than a déterrant; the enquiring mind is forced to look
forwards rather than backwards.
In conclusion it may be said that landscape arcitects in England have
always admired the landscape standards of the Scandinavian countries,
and have found them a continuous source of inspiration. The clash
between the historic English landscape tradition and the welfare state
tradition, has caused a challenge to the landscape architects that the
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profession is meeting with resolution and high hope and the outcome
might well be a high and distinguished art. Today there is no security
against change in the surrounding scene; it may well be that the tradi¬
tional extrovert art will become introvert, like that of the Japanese.
The world of inner space may be exchanged for that of outer space. To
the ordinary mortal the Ministries controlling the destiny of the land are
somewhat like the gods to the Greeks. Most mean well but are protecting
their interests and quarreling amongst themselves in the process.
Although at times they seem remote, wayward and unpredictable, and
there is a feeling that the choice of site for instance of a new airport
may ultimately turn on the toss of a coin and not necessarily upon the
result of endless public enquiries; yet on balance, we would prefer this
cumbersome, kindly, democratic machinery to any other systems that we
know.
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P.M. A. TIGERSTEDT

Dendrologiska experiment på Arboretum Mustila

1. Historisk översikt
Tanken på ett arboretum på Mustila gård i sydöstra Finland föddes
under de första åren av detta sekel. Geologen, verkliga statsrådet Axel
Fredrik Tiger stedt utgick vid denna tidpunkt ur finska statens tjänst
samt övertog Mustila gård. Som en kuriositet kan nämnas att gårdens
skogar på den tiden ansågs vara belägna vid den absoluta nollgränsen
det var ju hela 4 mil ner till staden Lovisa
vad virkesexport beträffar
där det runda eller försågade virket kunde lastas på England och trans¬
porten dit ned måste ske per häst eftersom mycket få vattendrag genom¬
korsar detta, på södra sidan om Salpausselkä stängselås, belägna sedimenterade område av Finland. Statsrådet Tigerstedt införde dock ome¬
delbart rationell skogsskötsel och uppförde ett sågverk där dels egna,
dels inköpta stockar försågades. Tigerstedts fruktan om ett skövlat,
blädat och överavverkat Finland står att läsa i den korrespondens han
förde med den tidens forstmän och botaniker. Nu när vi idag verkligen
står vid överavverkningens gräns verkar det rentav paradoxalt att man
nästan 70 år tillbaka kunde tänka på detta sätt. Ä andra sidan var man
naturligtvis på den tiden tvungen att koncentrera hyggena till vid vatten¬
led belägna områden, vilket de facto redan då kan ha gett intryck av
allmän överavverkning.
Den egentliga tanken på dendrologiska experiment tillkom, för att
använda statsrådets egna ord, på följande sätt: ”Tätt invid gården
befinner sig ett skogskomplex om ca en kvadratkilometers ytinnehåll
bevuxen huvudsakligast av tall. Vid närmare granskning av denna be¬
P. M. A. Tigerstedt
Forstmästare, Fil. dr, Professor vid skogsforskningsanstalten i Finland, av¬
delningen för skogsträdgårdsförädling, torde med sällsynt sakkunskap kunna
behandla det ämne han valt. Arboretum Mustila grundlades av hans farfar,
statsrådet A. F. Tigerstedt och de dendrologiska experiment, som då påbörjades,
har oavbrutet fullföljts. De måste anses ha stort intresse för hela Norden.
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fanns en skrämmande stor procent av träden behäftade med tallkräfta
som hotade att förinta hela den vackra och genom sitt läge för gårdens
utseende så viktiga skogskomplexen. De sjuka träden borttogos naturligt¬
vis genast, men andra redan smittade, uppenbarade sig ånyo och ytter¬
ligare gallringar måste göras. Härigenom blev skogen så gles att en
underväxtplantering ansågs absolut nödvändig, synnerligast då man ej
kunde veta när tallkräftans härjningar skulle upphöra. Då uppstod hos
mig idén att jämte inhemska träd plantera även utländska sådana s. k.
’exoter’ för att på detta sätt erhålla ej allenast en välbehövlig omväxling
för ögat, utan även måhända uträtta någonting nyttigt.”
Sålunda började man om även till en början i ringa utsträckning
experimentera med naturalisation av utländska trädslag, främst barr¬
träd men även lövträd. Man övergick dock snart helt till försök med de
förstnämnda då man dels ansåg att dessa bättre lämpade sig för klimatet
dels för att försöken annars lätt kunnat bli alltför omfattande eftersom
man städse strävade till beståndsmässig plantering. Sålunda härstammar
lövträden, prydnadsbuskar och andra mera hortikulturellt eller bota¬
niskt intressanta plantor som nu växer i arboretet antingen från sekel¬
skiftet eller från den tidpunkt (1926) då sonen Carl Gustaf Tigerstedt,
dr h. c. 1956, övertog gården med tillhörande arboretum. Uppskattnings¬
vis kvarstår nu i arboretet ca 150 barrträdsarter inkluderande underar¬
ter och former, ca 200 lövträdsarter ävenledes inkluderande underarter
och former, ca 200 vedartade perenner och ca 450 örter eller samman¬
lagt ca 1 000 introducerade arter m. m. Allt som allt har uppskattnings¬
vis det dubbla antalet arter under de gångna 70 åren blivit testade.
Som stöd för sin idé att grunda ett arboretum fastslog statsrådet
Tigerstedt några antaganden som sedan dess har motiverat försöken på
Mustila under närmare 70 år:
1) det finnes främmande trädslag vilka kan lämna oss ett gynnsam¬
mare resultat i ekonomiskt hänseende än våra egna träd,
2) det finnes trädslag vilka kan lämna oss ett värdefullt och här icke

tidigare förefintligt virke jämte andra råvaror,
3) det finnes trädslag vilka kan komma att utgöra en värdefull in¬
blandning i våra skogar i forstligt och forstestetiskt hänseende,
4) det finnes trädslag som enbart genom sitt ornamentala värde äger
en plats i vår natur genom plantering i park, kring trädgård, hus och
hem.

Nu 70 år efter det som dessa antaganden blev nedskrivna är det säker¬
ligen befogat att i tur och ordning studera deras innebörd och försöka
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besvara eller bekräfta dem med stöd av det föreliggande för söksmateria¬
let. Här skall dock endast den ekonomiska lönsamheten behandlas enär
den bildar en så klart avskiljbar problemställning. Vi skall sålunda
försöka besvara de två första motiven som Tigerstedt uppställde. Man
bör dock i detta sammanhang tillägga de mera rent botaniska aspekter
som sonen dr C. G. Tigerstedt redan under sin faders tid och sedemera
ända till sitt frånfälle 1957 betonade, nämligen att trädslagets eller över¬
fitnessvärdet
huvud vegetationens adaptibilitet i en ny omgivning
i
eller den fysiologiska toleransen
är beroende av likheter temperatur,
ljus- och nederbördsförhållandena mellan den naturliga växtplatsen
och det område vart förflyttning skett. I fråga om Mustila är det här¬
vid i första hand fotoperiodens karaktär som kommer att vara avgörande
på grund av områdets nordliga breddgrad (60° 44'). Om proveniensfrå¬
gor och det naturliga urvalets betydelse skulle man härvid kunna utfylla
fler tryckta sidor än vad som ingår i detta studium, men må dessa
fundamentala principer städse förbli i läsarens undermedvetande. Dr
Tigerstedt utvidgade sålunda försöken genom att introducera perenner
och örter dels för att studera rent ekologiska problem dels för att testa
för Finska förhållanden lämpliga trädgårdsalster. Hela detta stora om¬
råde måste likaledes här förbigås med ett omnämnande ty annars skulle
detta sidoantal ej ens räcka till en tabellartad förteckning. Det viktigaste
bör dock ej förbigås nämligen det faktum att många på Mustila i början
av seklet introducerade växtarter under de gångna åren genomgått ett
antal generativa förökningsfaser och därvid har det naturliga urvalet
haft möjlighet att selektera för finska förhållanden lämpliga typer som
kan uthärda vårt extrema klimat. Ehuru tiden är kort, populationsgenetiskt sett, måste man dock anta att redan ett par generationer utsatta
för ett så oerhört starkt selektionstryck som den holoarktiska omgiv¬
ningens, måste ha förändrat de introducerade populationernas genetiska

—

—

sammansättning (se exempelvis Jain and Bradshaw 1966).
De första egentliga planteringarna på Mustila utfördes år 1902. Då
anlades de första plantskolorna för uppdragning av in- och utländska
trädslag. Samtidigt vidtog det intensiva skogsbruket i form av dikning
samt i synnerhet genom inplantering av för dessa trakter säregna kalmarker s. k. svältor eller gamla havreländer. År 1902 såddes sålunda 1,5
hektar med tall och gran, medan 1 hektar planterades med gran. Detta
antecknades med en blygsam notis i den forstliga årsberättelsen som
sedan dess förts på Mustila och som nu omfattar över 300 skrivna sidor.
Man sökte kontakt med olika fröhandlare både inom och utom landet.
En förteckning över köpta skogsfrön mellan 1904-1915 upptar bl. a. föl143
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Fig. 1. Typisk vy av arboretum Mustilas ”woodland gardening”. I förgrunden
bl. a. Hydrangea petiolaris Sieb. & Zucc., den mycket härdiga Rhododendron
brachycarpum D. Don. samt några liljearter. I bakgrunden Abies lasiocarpa
(Hook.) Nutt, under mäktiga furor.
A typical view of the Arboretum Mustila
“woodland gardening”. In the foreground Hydrangea petiolaris Sieb. & Zucc.,
the very hardy Rhododendron brachycarpum D. Don. and some liliaceous
plants. In the background Abies lasiocarpa (Hook.), Nutt, under old growth
Scots pine.

—

jande anskaffningsplatser : Skovfrökontoret Johannes Rafn & Søn, Kö¬
penhamn, Buch & Hermansen, Hamburg, Herrman Hesse, Holstein,
Böhlje, Oldenburg, Regel & Kesselring, Petersburg, James Veitch & Co,
London, Dr. Reiser, Sarajevo, Carl Purdy, Kalifornien, J. M. Helm’s
Söhne, Grosstabarz, J. Anderson, Jönköping, Haage et Schmidt, Erfurt,
Finska skogsfröhandeln, Tammerfors och Evois plantskola. Vidare näm¬
ner statsrådet Tigerstedt i sin bok ”Mustilan Kotikunnas” (1922)
speciellt sin tacksamhetsskuld till herr W. Kesselring i Petersburg, herr
Johannes Rafn i Köpenhamn, professor F. R. S. Balfour i London, leda¬
ren för tyska dendrologiska sällskapet, greve Fritz von Schwerin samt
ledaren för Englands dendrologiska förening, professor Augustine Henry
samt George B. Sudworth, dendrolog vid U.S. Forest Service.
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Fig. 2. Under denna lärkskog har ett 30-tal olika Rhododendron-arters härdighet
blivit utprovad på Mustila. Speciellt härdiga är Rhododendron brachyearpum
D. Don., Rh. caucasicum Pall., Rh. catawbiense Michx., Rh. Degronianum Carr.,
The
Rh. Przewalskii Maxim, Rh rufum Batal. och Rh. Smirnowi Trautv.
hardiness of about 30 different Rhododendron species has been tested in
Mustila under this old larch canopy. Particularly hardy are Rhododendron
brachyearpum D. Don., Rh. caucasicum Pall., Rh. catawbiense Michx., Rh.
Degronianum Carr., Rh. Przewalskii Maxim., Rh. rufum Batal. and Rh. Smir¬
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nowi Trautv.
År 1907 importerades från Serbien och Bulgarien frön av Pinus Peuce
Gris. och av Picea omorika (Pancic) Purkyne. Mycket lite hade tidi¬
gare provats i vårt land. Man tvingades till stor del utprova provenien¬
ser som egentligen bättre var avpassade för det centraleuropeiska kli¬
matet och oftast var det nästan omöjligt att erhålla frön från önskade
områden. Man var till en början ganska bristfälligt på det klara med
trädslagens tolerans och likaså kunde man inte exakt precisera de lämp¬
en fråga som delvis fortfarande är aktuell och
ligaste provenienserna
som för närvarande i fråga om ett flertal trädslag inom ramen för skogsforskningsinstitutens internationella förbund (I.U.F.R.O.) ägnas allra
största uppmärksamhet.
Det vore omotiverat att här återge hela förteckningen på köpta frön
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men bland dessa finner man arter sådana som Ginkgo biloba, Pinus
ponderosa, Pinus parviflora och Pinus flexilis som man i dag knappast
skulle bekväma sig till att utprova i vårt klimat. Man kan säga att allting
som möjligen skulle klara sig på dessa breddgrader kom att utprovas.
man utförde den
Försöken hade sålunda en orienterande karaktär
första urvalsfasen. Men bland det material som då planterades kom det
även att finnas trädslag som i dag uppvisar stockdimensioner. Exempel¬
vis de ovan nämnda arterna Pinus Peuce och Picea omorika växer nu i
flera vackra bestånd och har producerat avkomma i tredje led. Sålunda
har det naturliga urvalet även i fråga om ett antal trädslag med lång
generationsväxling fått tillfälle att förändra populationerna i gynnsam
riktning; olämpliga genotyper inom populationerna har utgått och delvis
också artificiellt utgallrats och den nya generationen har uppkommit
genom korsningar mellan bättre adapterade genotyper. Populationsgenetiskt sett oroar man sig nu egentligen över på vilket sätt det i början av
seklet erhållna fröet blivit insamlat. För att det nya selektionstrycket
skall kunna utnyttjas till fullo och för att inte andra och tredje ledets
avkomma skall behäftas med inavelsdepression måste det i tiderna er¬
hållna fröet vara insamlat från ett antal olika träd i beståndet. Tyvärr
var detta faktum kanske inte alltid bekant för insamlarna och i vissa fall
kan det erhållna fröet ha varit insamlat från ett enda moderträd. Den
uppväxande populationen består ju då av en blandning av hel- och halv¬
syskon och vid korspollinering uppkommer nu inavelsdepression till
följd av stegrad homozygoti. Detta har konstaterats verka direkt ned¬
sättande på trädens höj dtillväxt. Dessutom är en dylik population till
följd av sin reducerade genrikedom (gen-pool) betydligt mindre adaptiv.
Då man i vissa fall utplanterat endast några tiotal plantor är det att
befara att det ovannämnda missförhållandet här skett. Åtminstone i
fråga om några vackra grupper av Abies amabilis (Dougl.) Forb. torde
detta vara ett faktum ty trots riklig blomning, nästan årligen, kan man
konstatera rätt stora tomfröprocenter (oftast över 90%) och den groende
avkomman verkar ovanligt svag i sin tillväxt!
Den första urvalsfasen avslutades på 1920-talet. Årligen hade man
planterat mellan tusen och tretusen utländska trädplantor och nu be¬
gynte man att så och plantera lärk, tall och gran i stor utsträckning.
Därtill lämpade sig gårdens ca 3 000 hektar stora skogsområde. Upp¬
skattningsvis har gårdens skogar i dag ca 700 hektar genom sådd eller
plantering anlagd ungskog och utgör sålunda på sätt och vis modell för
ett modernt skogsbruk.
Planteringarna i arboretet blev gradvis mera ändamålsenliga och man
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begynte experimentera med olika provenienser inom samma art - exem¬
pelvis proveniensförsöken med murrayanatall som blev anlagda i mitten
av 1920-talet, varom mera nedan.
Några speciellt ”svåra” år bör i detta sammanhang omnämnas, ty
dessa år är utslagsgivande beträffande urvalet av riktiga arter och pro¬
venienser. Det första av dessa år inträffade 1916-1917. Den skada som
då förorsakades de ädla lövträden som planterats i början av seklet var
betydande. En hel mängd lövträdsarter utdog och t. ex. Juglans mandshurica Maxim, och Juglans cinerea L. som hittills befunnits vara här¬
diga förfrös mer eller mindre till marken. Ett stort bestånd europeisk
ask från Tyskland förfrös totalt och ersattes av härdigare askprovenien¬
ser samt av Fraxinus pennsylvanica Marsh, som visat sig vara härdigare
än t. o. m. de härdigaste europeiska askprovenienserna. Året 1928-1929
inföll åter ett av dessa ”hårda” lärorika år. Under vintern skadades bl. a.
alla Tsuga-arter utom T suga diversifolia (Maxim.) Mast., Picea sitchensis (Bong.) Carr. av Alaska proveniens som hittills klarat sig bäst av
sitkagranprovenienserna (dock torde även denna proveniens ha härstam¬
mat från Alaskas sydkust som kännetecknas av ultramaritima väder¬
leksförhållanden), Abies Mariesii Mast., Abies amabilis (Dougl.) Forb.
och Picea Koyamai Shiras. År 1933 introducerades dock en ny proveniens
av Picea Koyamai från Keichanzin, Nordkorea 1 300 meter över havs¬
ytan som visat sig vara fullständigt härdig under våra förhållanden.
Denna proveniens kan måhända i framtiden få betydelse t. o. m. för
skogsodlingen i norra delarna av landet eller som förädlingsobjekt i artkorsningar med vanlig gran. Vintern 1939-1940 vars fasor var man fort¬
farande har i klart minne var lika oangenäm för oss själva som för våra
plantor och träd. Talrika var återigen de trädslag som nu dömdes men
det som återstod kan med skäl betecknas som härdigt.
Under andra världskriget och strax därefter utfördes de sista stora
grundarbetena på arboretum Mustila. En ny anläggning med speciell
tanke på härdighetstester av Rhododendron- arter anlades och säregna
amerikanska skuggväxter utplanterades under ett redan 50-årigt bestånd
av Pinus Peuce. Vintern 1956-1957 är på många sätt jämförbar med de
nedan nämnda ”kritiska” åren men skadorna var nu jämförelsevis små
de bästa provenienserna hade redan genomgått trenne anpassningsprov !
Denna historiska översikt har framhävt betydelsen av långa pro¬
veniensförsök. Samtidigt må detta vara en varning för anläggandet av
kortvariga proveniens- eller motsvarande försök. Vårt läge vid skogs¬
vegetationens marginal betyder samtidigt att t. o. m. alldeles obetydlig
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variabilitet i klimatet från år till år kommer att betyda oerhört mycket
mera än under optimala förhållanden i exempelvis Centraleuropa. På
arboretum Mustila kan man nu alltså utskriva följande serie extrema,
för proveniensförsöken avgörande år under 1900-talet: 1916-17, 1928-29,
1939-40, 1956-57. Man kan dra slutsatsen att varje årtionde åtminstone
innehåller ett kritiskt år. Erfarenheterna på Mustila ger berättigande att
påstå, att ett proveniensförsök med skogsekonomiska motiv som bakgrund
bör sträcka sig över minst två klart extrema klimatperioder. Om man så¬
lunda dessutom frånräknar den föryngringsperiod då plantmaterialet
befinner sig under snötäcket eller i plantskola bör man med ganska stor
säkerhet kunna fastslå att proveniensförsök som skall ha ett för skogs¬
odlingen intressant informationsvärde bör studeras under ett minimum
av 30 vegetationsperioder. I modern skogshushållning betyder detta att
grovt taget halva omloppstiden ger betryggande information om pro¬
veniensers användbarhet. Under de senaste 10 åren har man inom skogsträdsför ädlingen övergått till vad man kanske skulle kunna benämna
”den andra urvalsfasen” varmed här menas, att man övergått till mycket
detaljerade och precisa proveniensförsök genom att kartlägga arters
ekologi och genetiska variabilitet genom fältförsök som omfattar flera
hundra sannolikt för våra förhållanden lämpliga provenienser. Den
moderna databehandlingen gör det möjligt att faktiskt på kort tid in¬
hämta en hel del kunskaper om ett stort antal egenskaper hos dessa pro¬
venienser. Ur genetisk synpunkt har vi lärt oss att i viss mån utföra vårt
urval med hjälp av korrelerade egenskaper, vi vet att vissa fenologiska
observationer, exempelvis tidig lövsprickning och tidig kambial aktivitet
samt tidig avslutning av vegetationsperioden inkluderande god förvedning kan ge oss en viss säkerhet beträffande proveniensers frosthärdig¬
het. Sålunda har vi i viss mån kunnat förutspå vissa proveniensers
lämplighet med hjälp av vad man benämner ”Frühtester” som kanske
sträcker sig endast över ett tiotal vegetationsperioder. Må dock här var¬
nas för att under våra extrema marginalförhållanden dra alltför säkra
slutsatser på basen av dylika försök.
Sådana försök kan vara lämpliga för att studera arters genetiska
struktur och kunskaper av detta slag kan vara oerhört nyttiga i samband
med exempelvis korsningsförädling av skogsträd. Man kan säga att
skogsträden i detta fall kan bidra till vår kunskap om arternas upp¬
komst genom naturligt urval. Den information som sådana försök kan ge
oss inleder automatiskt ”den tredje urvalsfasen” varmed alltså menas
att bestämda populationers genetiska struktur kartläggs och urval utföeller populationer. Sådan kunskap har inom
res inom provenienser
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skogsträdsförädlingen ett stort praktiskt värde, vi står så att säga vid
randen av ett alldeles nytt arbetsfält.

2. Finnes det främmande trädslag som kan lämna oss ett gynnsammare
resultat i ekonomiskt hänseende än våra egna träd?
De trädslag som medtagits i detta studium har begränsats, på några
undantag när, till sådana arter och provenienser som växer i bestånd
vari det varit möjligt att utpåla provytor av minst 4 ars storlek. I vissa
fall har det varit möjligt att använda sig av de av Skogsforskningsanstalten i Finland i samarbete med Mustila anlagda provytorna som blivit in¬
mätta vart femte år. På dessa provytor har man till stor del även kunnat
uppskatta den avverkade kubiksmassan. I fråga om provytor som an¬
lagts i utländska Abies- och Picea-bestånd har man inte haft tillgång
till permanenta provytor, utan data baserar sig på tvenne skogsstuderandens specialarbeten (laudaturarbeten i skogsskötsel) varvid naturligtvis
endast beståndens nuvarande värden har kunnat tillgås (Ikävalko 1968,
Hämäläinen 1969).
Försöken lider naturligtvis också delvis av den brist på upprepningar i
tid och rum som så ofta behäftar fältförsök som anlagts i början av 1900talet innan Fisher m. fl. statistiker utpekade riktlinjerna för tillförlitliga
fältförsök.
Samtliga bestånd har genomgått ett antal skogsgallringar och även här
har praxis varit beroende av tidens modenycker. Exempelvis kvistades
på 1940-talet ett antal Pinus contorta bestånd. Den ekonomiska faktorn
hade för några tiotal år sedan en mindre betydelse än i dag. Dagens
skogsskötsel är naturligtvis i hög grad beroende av ekonomisk räntabili¬
tet och teknologiska möjligheter. Man har dock städse på dessa provytor
strävat till en biologiskt optimal beståndstäthet och detta måste väl i
detta fall anses som det bästa förfaringssättet ty alla andra kriterier är
beroende av marknadsfaktorer. Man måste i detta sammanhang konsta¬
tera att hela skogsträdsförädlingens och skogsskötselns forskningsfält
lider av ovetskapen om vad framtidens marknad och industri fordrar i
fråga om förhållandet kvalitet/kvantitet! Det som idag odlas och föräd¬
las kommer i full skala att skördas och behandlas efter nästan en mans¬
ålder !

2.1. Abies-arter
2.1.1. Abies balsamea (L.) Mill. Den proveniens man på Mustila utplan¬
terat 1910 är dessvärre icke närmare bekant. A. F. Tigerstedt (1922)
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upmätte längden i två bestånd vid en ålder av 15 år varvid medelhöjden
var 3,38 respektive 2,98 meter. Mätningarna företogs på 72 respektive
48 träd och måste sålunda anses vara tillförlitliga. På motsvarande
bonitet (OMT) växande vanlig kulturgran har vid samma ålder en me¬
delhöjd av 3 meter. Sålunda är balsamgranens höjdtillväxt under de
första åren fullt jämförbar med granens. I det till en början snabbast
växande beståndet uttogs 1968 en provyta som uppvisade följande vär¬
den:
bonitet OMT, ålder 65, medelhöjd 19,5 (22,7), medeldiameter 27,1 (24,6),
grundyta 37,9 (32,1), kubikmängd 346 (397,2).

De inom parentes angivna värdena är motsvarande hos kulturgran (Mäkinen 1967). I det följande kommer motsvarande endemiska trädslags
normalvärden städse att anges inom parentes. I en del fall har man kun¬
nat tillgå direkt jämförande provytor vilket i så fall speciellt antydes i

texten.
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2.1.2. Abies koreana Wils. Denna mycket egenartade art importerades
i början av 1930-talet tillsammans med Thuja koraiensis Nakai från
Kongobergen i mellersta Korea. Båda arterna trivs utmärkt och har bl. a.
uthärdat den svåra vintern 1939-40. Abies koreana växer emellertid
långsamt vilket redan en yttre inspektion antyder. Arten kan dock må¬
hända användas vid korsningar med andra Abies-arter för att sålunda
införa ett härdigt genkomplement. Den 1968 uttagna provytan uppvisar
följande värden:
bonitet MT, ålder 35, medelhöjd 8,4 (10,5), medeldiameter 11,4 (11,4),
grundyta 19,3 (25,5), kubikmängd 88 (126,4).
2.1.3. Abies nephrolepis Maxim. Denna art är mycket närbesläktad med
pichtagranen A. sibirica. Proveniensen härstammar från Mandshuriet
men tyvärr saknas exaktare uppgifter om insamlingsplatsens läge. Be¬
ståndet utplanterades 1937 med uppskattningsvis ca 4-åriga plantor och
var sålunda vid inmätningen 1968 ca 35 år gammalt. Arten är oerhört
härdig och kan måhända användas t. o. m. i norra Finland eller som
korsningspartner i skogsträdsförädlingen.
Den 1968 uttagna provytan uppvisar följande värden:
bonitet OMT, ålder 35, medelhöjd 13,3 (12,9), medeldiameter 16,0
(14,0), grundyta 32,3 (32,0), kubikmängd 210 (201,3).

Den stora grundytan kan tillskrivas beståndets övertäthet vid inmätningsögonblicket. Trots detta är Abies nephrolepis en av de intressan¬
taste ädelgranarna vad kombinationen härdighet och växtkraft beträffar.

2.1.4. Abies sibirica Ledeb. Liksom i fallet Abies balsamea är även i detta
fall den exakta proveniensen okänd. Abies sibirica hör emellertid till de
första ”exoter” som introducerades i Finland, kanske redan på 1700-talet
och man måste anta att Mustila frö i detta fall insamlats från i Finland
växande exemplar som alltså visat sig vara tämligen härdiga. Pichtagranens utbredningsområde är enormt och det är naturligtvis inte alls
säkert att den hos oss odlade proveniensen är den bästa tänkbara. Dock
torde i detta fall redan det naturliga urvalet ha spelat en viss roll.
Ett bestånd som anlagts och uppvuxit bredvid det ovannämnda med
provyta försedda balsamgranbeståndet var vid 15 års ålder 3,46 meter
högt och överträffar sålunda balsamgranen i höj dtillväxt. Samma be¬
stånd inmättes 1968 och den uttagna provytan uppvisar följande värden:
bonitet OMT, ålder 65, medelhöjd 20,0 (22,7), medeldiameter 25,6 (24,6),
grundyta 44,3 (32,1), kubikmängd 422 (397,2).
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Fig. 4. En av de snabbast växande ädelgranarna pá Mustila; Abies sachalinensis. Kvistrensningen är dock icke den allra bästa! Beståndet är ca 45 år.
One of the most vigorously growing firs iii Mustila; Abies sachalinensis. It
dos not prune naturally very well however! The stand is about 45 years old.
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Jämför man pichtagranen med balsamgranen kan man konstatera att
balsamgranen är något grövre på D13 men avsmalnar kraftigare. Dess¬
utom måste balsamgranen gallras vid ett tidigare stadium för att ej en
alltför kraftig avkvistning skall inträda som nedsätter den assimilerande
ytan. Pichtan tål däremot bättre sidoskugga samt har en bättre stam¬
form och även kvistarna är kortare och pilformigt nedåtriktade. Sålunda
tål pichtan betydligt större stamantal per ytenhet.

2.1.5. Abies balsamea x Abies sibirica spontanhybrider. Pichtans och
balsamgranens blomningstid sammanfaller nästan fullständigt, d. v. s.
båda blommar under de första dagarna i juni. En hel mängd naturlig
Abfes-föryngring har uppstått under ett lärkbestånd som angränsar
till ovannämnda vid sidan av varandra växande balsam- och pichtabestånd. Vid närmare undersökning har det kunnat fastställas att en del
av den så uppkomna föryngringen består av hybrider mellan de båda
arterna. Dessa hybrider är ytterst intressanta enär man tydligt kan kon152

statera heterosiseffekter (frodvuxenhet). Hybriderna är morfologiskt sett
ganska väl intermediära ehuru även i detta fall tämligen stor hetero¬
genitet uppträder förmodligen beroende på individuella träds kombina¬
tionseffekter. Balsamgranens knoppar utspricker i medeltal ca 1 vecka
senare än pichtagranens vilket naturligtvis är en ren provenienseffekt.
Speciellt värdefullt är det därför att konstatera att hybridernas utsprickning i regel sammanfaller med den tidiga partnerns d. v. s. med pichta¬
granens. Man måste i detta fall dra slutsatsen att tidig lövsprickning är
en dominant egenskap i denna korsning. Det vore av största värde för
skogsträdsförädlingen att fastställa huruvida lövsprickningen i allmän¬
het även inom populationer kan tillskrivas genetisk dominansvarians
varvid tidiga typer dominerar över senare. Om så är fallet öppnas allde¬
les nya aspekter för skogsträdsförädlingen speciellt med tanke på härdighetskriterier eller adaption till nordliga delar av Finland.
Speciellt i Nordamerika har man varit intresserad för denna korsning
eftersom den rena balsamgranen oftast redan på massavedsstadiet in¬
fekteras av röta. Möjligen kan korsningen vara resistent mot balsam¬
granens rötsvampar, i alla fall ger korsningen möjlighet till en effektiv
resistensförädling.

2.1.6. Abies sachalinensis Mast. I motsats till vad Heikinheimo (1956) i
sin beskrivning av utlandskulturer i Finland skriver om sachalingranen,
har det år 1936 med 12 åriga plantor anlagda beståndet visat sig vara
fullt härdigt och dessutom alldeles speciellt snabbväxande. Tyvärr är
proveniensen i detta fall inte närmare bekant. De 45-åriga träden är nu
delvis över 25 meter höga och mäter över 40 cm i D1 3. Ingen Abies-art på
Mustila uppvisar en så oerhörd växtkraft. Arten blommar några dagar
tidigare än pichta- och balsamgran och producerar en alldeles förbluf¬
fande återväxt. Bland denna föryngring tycks det även förekomma hyb¬
rider mellan Abies sachalinensis samt den närbesläktade Abies Veitchii
Lindl. som utplanterats ungefär vid samma tidpunkt nära intill. Denna
korsning skall enligt en del auktorer förekomma spontant även vid ar¬
ternas gränsområden (Mayr 1906). I detta sammanhang är det återigen
värt att poängtera de möjligheter som skogsträdsförädlingen borde ut¬
nyttja genom att utföra korsningar mellan dessa arter och kanske även
andra närbesläktade.

2.2. Larix-arter
2.2.1. Larix sibirica Ledeb. Till de rätt vidsträckta försök som även i Nor¬
den gjorts med lärk är egentligen ganska litet att tillägga. Välbekant är
153

den sibiriska lärkskog, med åtminstone delvis frö från Arkangelsk, som
1738 på kejsarinnan Annas tid utplanterades i Raivola på karelska näset.
Av detta, omkring 12 000 träd omfattande bestånd, har med tiden ett
antal lärkskogar blivit anlagda i Finland, så också på Mustila. I fråga
om stamform och finkvistighet dristar man påstå att denna sibiriska
lärkproveniens knappast kan överträffas. Det mest förbryllande är dock
att samma lärkproveniens visat sig helt överlägsen vid odlingsförsök på
bl. a. nord-ost Island med sitt ultramaritima klimat. Att samma pro¬
veniens sålunda växer utmärkt i Mustilas semimaritima klimat och även
under ultramaritima förhållanden tyder på en ganska ovanlig tolerans.
Dessvärre vet man inte med säkerhet huruvida allt frö som använts vid
lärkodlingen i Raivola verkligen härstammar från samma frökälla efter¬
som beståndet blivit anlagt i fem olika repriser varav endast det första
fröet med säkerhet kommit från Arkangelsk (Ilvessalo 1923). På Mustila
finnes dessvärre endast en, av skogsforskningsanstalten 1949 anlagd,
provyta av detta trädslag som växer på ytterst mager lingonristyp. På
samma område finnes en lika gammal och samtidigt anlagd provyta av
vanlig tall. Provytorna uppvisar summariskt följande värden (tallens
värden inom parentes) :
bonitet VT, ålder 40, totalproduktion 165,9 (229,1), medelhöjd 15,7
(14,7), medeldiameter 19,2 (16,4), grundyta 14,9 (13,1), kubikmängd
103,1 (97,3), stamantal 552 (664).
Totalt producerar lärken alltså betydligt mindre än tallen på svag boni¬
tet. Det är dock att märka att lärken t. o. m. under dessa betingelser
tycks producera en något grövre dimension än tallen. På bättre bonitet
kommer skillnaderna i totalproduktion otvivelaktigt att förändras till
lärkens fördel samtidigt som skillnaderna i grovlek ytterligare förstoras.
Tyvärr kan man på Mustila inte numerärt bevisa denna i praktiken gjorda
observation.

2.2.2. Larix gmelini japonica (Reg.) Pilger. En proveniens från Iturup på
Kurilerna har beståndsodlats på flera platser på Mustila. Planteringarna
är i regel anlagda på styva lermarker (delvis gamla åkerjordar) som i
Finland boniteras till Pijrola-typ. Denna skogstyp är mycket svårodlad
eftersom den styva leran förhindrar fri vattenhushållning och exempel¬
vis granens rotsystem inte förmår nedtränga i densamma. Tall och lärk
kan dock med framgång odlas på PyT vilket bevisas av de här presen¬
terade jämförande provytevärdena (tall inom parentes) :
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Fig. 5. En typisk solitär av Larix leptolepis planterad 1910. Detta träd är mo¬
A typical solitary of Larix leptole¬
der till nedan avbildade hybridbestånd.
pis planted in 1910. This tree is the maternal parent of the hybrid progeny
depicted below.

—

—

Fig. 6. Provyta nr 8 på Mustila, en 38-årig kurilerlärk i stockdimension.
Test plot no. 8 in Mustila; a 38 years old stand of Kurile larch that has reached
sawlog dimensions.
Fig. 7. Lärkhybrider, Larix leptolepis x L. sibirica samt några exemplar av
L. leptolepis x decidua. Beståndet är omkring 35 år gammalt och redan delvis
Larch-hybrids; Larix leptolepis x L. sibirica and
uppe i stockdimension!
a few trees of L. leptolepis x L. decidua. The stand is about 35 years old and
it already partly attains sawlog-dimensions!

—

Fig. 8. Ett år 1904 planterat lärkbestånd av Larix sibirica samt några exemplar
av Larix decidua. Detta bestånd är ”fader” till här bredvid avbildade hybri¬
A larch stand of Larix sibirica planted in 1904 and a few trees of
der.
Larix decidua. This stand is the paternal parent to the hybrid progeny de¬
picted in fig. 7.

—

bonitet PyT, ålder 50, totalproduktion 419,2 (415,4), medelhöjd 22,7
(19,6), medeldiameter 31,5 (21,2), grundyta 18,5 (16,3), kubikmängd
197,8 (155,7), stamantal 240 (480).
Kurilerlärk har även på Mustila odlats på något lättare jord som när¬
mast kan klassificeras till god Myrtillus-typ eller svag Oxalis-Myrtillustyp. Här återges en jämförelse mellan provytor i kurilerlärk och vanlig
gran (gran inom parentes) :
bonitet MT-OMT, ålder 38 (36), totalproduktion 247,9 (212,9), medel¬
höjd 18,4 (14,4), medeldiameter 23,8 (17,4), grundyta 16,2 (19,3), ku¬
bikmängd 144,3 (138, 1), stamantal 380 (847).
Man kan genomgående konstatera att lärken fordrar en betydligt radi¬
kalare gallringsintensitet än tall eller gran. Praktiken har härvid utvisat
att kurilerlärk samt Larix leptolepis Gord. behöver det största utrymmet
medan sibirisk, europeisk och den amerikanska Larix laricina (Sieb. &
Zucc.) K. Koch, kan odlas i tätare bestånd
kanske en aning glesare
än tallen. Lärk kan på kort tid forceras upp till betydliga stockdimensioner och detta kanske i framtiden kommer att ha en viss betydelse.
På Mustila har man vid flera tillfällen samlat kott från ett litet be¬
stånd av Larix leptolepis. Man har kunnat konstatera att de spirande
småplantorna till stor del består av korsningsavkomma där fadern an¬
tingen är europeisk eller sibirisk lärk. Larix leptolepis (proveniens Shinano, Japan) är i allmänhet tack vare sin långa vegetationsperiod utsatt
för tidig höstfrost under de första 6-8 vegetationsperioderna. Spontan¬
hybriderna däremot är fullständigt härdiga och uppvisar dessutom över¬
lägsen höj dtillväxt. På fyra år har de bästa hybriderna uppnått en höjd
av 2,6 meter.

—

2.3. Picea-arter
Vår vanliga gran uppvisar under goda odlingsomständigheter så för¬
bluffande fina tillväxtprestationer att det rentav verkar hopplöst att i
ekonomiskt syfte leta efter granarter med bättre vitalitet. Troligen kan
produktionen däremot i många fall något ökas genom att använda något
söderifrån härstammande granprovenienser. På flera håll i Skandinavien
experimenterar man för närvarande med jättelika granproveniens-försök
innehållande bl. a. provenienser från bergsområden i Centraleuropa. En
del äldre proveniensförsök har bl. a. också anlagts på Mustila på 1930talet med bl. a. estniska, lettiska, tyska och sydsvenska granprovenienser.
Tyvärr har dessa försök inte blivit inmätta men som regel tycks för¬
flyttningar över 200 kilometer inte vara att rekommendera utom möj-
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ligen i fråga om Centraleuropas bergsområden. Det måste igen fram¬
hävas, att det marginalklimat som råder på Mustila och norrut inte
kan jämföras ens med förhållanden i södra Sverige och ända upp
till Stockholmstrakten där från Polen och Tyskland introducerade
provenienser uppvisar så utomordentliga produktionsvärden. Vi bör
sålunda här alltid beakta små variationer i klimatet som kan vara av av¬
alltså dessa engång per decennium återkommande
görande betydelse

—

extremförhållandena.
På samma sätt som ovan hos A bies-arterna, skall beståndsresultaten
jämföras med motsvarande prestationer hos kulturgran i södra Finland
(Mäkinen 1967).

2.3.1. Picea glauca (Moench) Voss. A. F. Tigerstedt noterar i sin bok
(1922) att det varit omöjligt att tillsvidare erhålla glauca-frö av för våra
förhållanden lämplig proveniens. I slutet av 1920-talet erhölls emellertid
ett fröparti från Alaska, proveniens 61°11' N, 149°50' W. Av detta fröparti har tvenne bestånd uppdragits på Mustila av vilka det bättre vid
provinmätning gav följande värden (inom parentes motsvarande för
kulturgran ) :
bonitet MT, ålder 40, medelhöjd 13,8 (11,8), medeldiameter 16,2 (13,0),
grundyta 21,6 (29,0), kubikmängd 150 (143,1).

Denna Alaskaproveniens som av allt att döma är för maritim för våra
förhållanden har i alla fall kunnat prestera ganska goda tillväxt värden.
Den tål dock inte samma grad av sidoskugga som vår vanliga gran och
beståndet har därför med tiden blivit relativt glest
ett tecken på miss¬
anpassning och degeneration?
Däremot uppvisar en proveniens från Crows Nest Pass, Alberta från
omkring 1 200 meters höjd över havet en utmärkt anpassning. Det är
troligt att dessa områden hör till de allra bästa vad introduktioner på
Mustila beträffar. Proveniensen har karakteristiskt långa barr och en
blåare färgnyans än Picea glauca i allmänhet uppvisar och man kan
därför föreställa sig att en viss introgression skett mellan Picea glauca
och den närbesläktade och angränsande Picea Engelmanni (Parry)
Engelm. (Sarvas 1964 s. 233). Av denna orsak har proveniensen av
Sargent blivit benämnd Picea glauca var. albertiana (Sarg.). En provmätning i detta bestånd gav följande värden (kulturgran på MT-bonitet
inom parentes) :
bonitet PyT, ålder 40, medelhöjd 15,2 (11,8), medeldiameter 17,6 (13,0),
grundyta 22,4 (29,0), kubikmängd 162 (143,1).

—
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Fig. 9. Ett 30-àrigt Picea mariana bestånd, proveniens New Hampshire, som
visat sig mycket väl anpassad till förhållandena på Mustila. Märk speciellt den
A 30 years old stand of Picea mariana, provenance New
fina kvistformen!
Hampshire. It has proved to be very well adapted to environmental condi¬
tions in Mustila. Note specially the fine branching habit.

—

Fig. 10. Denna 60-åriga Picea omorika producerar utmärkt på Mustila och har
dessutom ett betydande ornamentalt värde. Bilden är tagen från toppen av en
This
nära intill växande Pinus Pence vars barr och kottar inramar fotot.
60 years old stand of Picea omorika yields excellently in Mustila and has
furthermore a high ornamental value. The picture was taken from the top of
a nearby growing Pinus Peuce whose branches and cones frame the photo.

—

Trädens grovlek är iögonfallande men i stället torde man kunna räkna
med att beståndet uppnår fullmognad på ca 60 år.

2.3.2. Picea Engelmanni (Parry) Engelm. Av allt att döma har man på
Mustila introducerat en proveniens som synnerligen väl är anpassad till
klimatet. Moderträden växer i Kamloops District, Trout Lake, södra
British Columbia på en höjd av 1 200 meter över havet. En provmätning
i detta bestånd gav följande värden (kulturgran inom parentes) :

bonitet OMT, ålder 45, medelhöjd 18,4 (16,5), medeldiameter 22,6 (18,2),
grundyta 25,7 (36,8), kubikmängd 226 (281,6).
158

2.3.3. Picea Koyamai Shiras. Denna år 1933 introducerade proveniens
från Keichanzin, Nord-Korea, 1 300 meter över havsytan har som ovan
nämnts visat sig vara mycket härdig. Följande resultat erhölls vid prov¬
mätningen 1968 (kulturgran inom parentes):
bonitet PyT, ålder 40, medelhöjd 11,2 (11,8), medeldiameter 17,2 (13,0),
grundyta 25,7 (29,0), kubikmängd 147 (143,1).

2.3.4. Picea mariana (Mill.) B. S. P. Egendomligt nog har en proveniens
från New Hampshire, 300-400 meter över havet presterat de bästa beståndsresultaten trots att man på Mustila även odlat en proveniens från
Entrance, Alberta. Det kan i detta fall naturligtvis bero på skillnader
i växtplatserna, skogstyperna är tyvärr inte alltid entydigt boniterbara
och t. o. m. inom samma skogstyp förekommer betydliga variansfaktorer.
Samtidigt måste här påpekas att alldeles obetydliga skillnader i växtplatsen på Mustila oftast, till en följd av det extrema klimatet, kan
påverka utländska trädslags vitalitet på ett oproportionerligt sätt. Spe¬
ciellt framträdande har detta varit i fråga om odling av ädla lövträd !
Den bästa marzana-proveniensen från New Hampshire uppvisar år 1968
följande beståndsvärden (kulturgran inom parentes) :
bonitet MT, ålder 30, medelhöjd 9,3 (9,0), medeldiameter 12,5 (9,9),
grundyta 27,8 (21,0), kubikmängd 134 (104,9).

Resultatet är som synes ovanligt gott i alla avseenden. Picea mariana
tycks dessutom trivas som mycket täta bestånd till följd av dess finkvis¬
tiga smala habitus. Detta torde också vara en fördel i fråga om snöska¬
dor. Picea mariana beväxer i allmänhet kärrartade habitat i Nordamerika
och även i Finland kan den tänkas växa fördelaktigast på utdikade
kärrmarker.

2.3.5. Picea omorika (Pancic) Purkyne. Mustila erhöll år 1907 med hjälp
av doktor Reiser i Sarajevo ett fröparti direkt från växtorten i Bosnien.
Man utplanterade 1914 tvenne bestånd med två gånger skolade 6-åriga
plantor. År 1921 vid en ålder av 13 år mättes höjden i bägge bestånden
och befanns vara 2,22 respektive 1,77 meter. Sista årskottets längd var
då 45 respektive 30 cm i medeltal. I det senare beståndet uttogs 1968 en
provyta som uppvisar följande beståndsvärden (kultur gr an inom paren¬
tes) :
bonitet OMT, ålder 60, medelhöjd 20,9 (21,3), medeldiameter 22,2 (23,2),
grundyta 44,5 (34,0), kubikmängd 426 (372,5).
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Fig. 11. Grundytan 44,5 i detta 60-åriga Picea omorika bestånd tyder på att träd¬
slaget bör odlas i mycket täta bestånd. Stamformen är utmärkt och kvisten
The basal area, 44,5 m2, in this 60 years old stand of Picea omorica,
fin.

—

indicates that this species should be grown in very dense stands. The stemform
is excellent, and the branches are slender.

Picea omorika har en alldeles förträfflig stam- och kvistform och kan
sålunda odlas i mycket täta bestånd. Dess naturliga utbredningsområde
ger anledning att anta att den i tiderna före istiden, under sentertiär
eller ungkvartär varit utbredd över betydligt större områden i Central¬
eller Nordeuropa. Nu växer den i ca 30 bestånd på Dinariska alperna i
nuvarande Jugoslavien. Totalt torde omorikagranen beväxa ca 100 hek¬
tar i höjdlägen mellan 1 000-1 500 meter. På Mustila, liksom på andra
orter där omorikan odlas, uppvisar individerna i bestånden en ovanlig
likformighet. Detta faktum måste även anses vara en följd av den in¬
skränkta naturliga utbredningen som bevisligen förorsakat en utarmning
av det genetiska materialet, relativt hög homozygoti samt självfertilitet
en ganska ovanlig företeelse hos anemofila barrträd.
(Langner 1959)

—

Pinus-arter
Vår egen tall är liksom den egna granen till sin kvalitet och produk¬
tion så utmärkt (utlåtandet av utländska forstmän), att en medtävlare

2Ä.
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måste ha exceptionellt fina egenskaper för att i ekonomiskt hänseende
kunna ta upp konkurrensen. Tallen är inte på samma sätt som granen
förflyttningsbar några hundra kilometer norrut, tvärtom verkar det som
ja i
om lokalprovenienser i allmänhet presterar den bästa tillväxten
effekt
fördelaktig
t.
o.
m.
en
kunnat konstatera
vissa höj dlägen har man
genom att flytta ned tallen en eller två grader. Proveniensförsök med
centraleuropeiska tallprovenienser, i likhet med vad som för närvarande
utförs med gran, kan knappast tänkas introducera någonting värdefullt,
däremot tycks den östfinska tallen i allmänhet förete den vackraste
habitus. Huruvida detta är en ren rasfråga eller om det är fråga om en
lämpligare habitat skall här lämnas obesvarat. Det kvarstår måhända en
möjlighet att öka på den lokala tallens tillväxt genom att utnyttja hete¬
rosis som uppkommer mellan distanskorsningar. Detta kunde möjligen
komma i fråga i större utsträckning genom att använda sig av fröod¬
lingsmetoden där lämpliga kloner sammanföres för spontan korsning.
Det som här kommer i fråga är närmast en korsning mellan populatio¬
ner på samma eller närmelsevis samma breddgrad. För närvarande
grundas i Finland, och även på andra håll i Skandinavien, ett stort antal
fröodlingar av tall där det dock huvudsakligen är fråga om utnyttjandet
av den additivt verkande genetiska variansen. Möjligen skulle denna
kvantitativa metod även kunna utnyttjas för att i önskad riktning för¬
bättra den enda verkliga konkurrenten till vår tall: murrayanatallen.

—

2.4.1. Pinus conforta Dougl. Alltsedan början av 1900-talet har man på
Mustila utfört jämförande proveniensförsök med Pinus conforta eller
murrayana som professor Balfour i tiderna begynte kalla en av dess va¬
rianter. I sin bok av år 1922 rapporterar A. F. Tigerstedt de första
resultaten av en del provytor av proveniens Banff, Alberta 1 200 meter
över havet. Han uppmätte då i ett 10-årigt bestånd 181 träd och med¬
delar beståndets medelhöjd till 2,59 meter samt sista årsskottets längd
till i medeltal 72 centimeter. Senare har C. G. Tigerstedt mera ingående
behandlat olika provenienser av murrayana i sin monografi ”Pinus Mur¬
rayana” i Forstlig Tidskrift, nr 2, 1927. I denna uppsats behandlas även
murrayanans kemiska och tekniska egenskaper ingående. Det bestånd
som A. F. Tigerstedt meddelar i sin bok har kunnat följas upp till skri¬
ven stund enär skogsforskningsanstalten i Finland redan 1926 i beståndet
grundade ett antal provytor med jämförelser i rena tallbestånd som
blivit anlagda samtidigt. Dessa bestånd har senare i många repriser be¬
handlats i den skogliga litteraturen (se exempelvis Schulenburg 1948
eller Miettinen 1952). Det klassiska murrayana-beståndet uppvisade
11 - 691597 Lustgården 1969
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efter inventeringen 1964 följande beståndsvärden (motsvarande värden
för tall inom parentes):

bonitet PyT, ålder 54, totalproduktion 634,6 (443,6), medelhöjd 22,2
(20,4), medeldiameter 20,6 (22,7), grundyta 19,2 (17,5), kubikmängd
218,3 (178,5), stamantal 610 (480).

Detta bestånd gallrades för första gången kraftigt år 1943 och före denna
tidpunkt utfördes endast smärre ingrepp på döda eller utdöende träd.
På samma sätt behandlades även den vanliga tallen. Man utgick i dessa
bestånd från en mycket tät plantering med mellan 5 000-7 000 plantor
per hektar.
Samma beståndstäthet karakteriserar även nedan anförda jämförande
provytor ehuru man i detta fall utförde en första kraftig gallring 1926
då stamantalet i murrayana-beståndet sänktes från 6 120 till 3 875 stam¬
mar per hektar. Bestånden är lika gamla och provenienserna desamma
som i ovannämnda fall. På grund av att en hel mängd murrayanatallar
vid mätningen 1964 befanns vara på utdöende angives här de sista säkra
beståndsvärdena från 1959. I detta sammanhang måste man starkt be¬
tona att murrayanatallens livslängd, eller i varje fall dess skogliga rotationsperiod, definitivt ligger vid 50-års ålder! Här data för nämnda prov¬
ytor:
bonitet PyT, ålder 49, totalproduktion 482,8 (393,9), medelhöjd 20.0
(19,0), medeldiameter 19,3 (19,8), grundyta 16,5 (18,3), kubikmängd
174,0 (174,9), stamantal 600 (480).

Den stora skillnaden i totalproduktion mellan denna och den föregående
provytan måste till största delen bero på skillnaden inom en och samma
bonitetsklass men naturligtvis är det även så att skillnader i gallringsmetoderna har medfört nedsatt produktion. Av allt att döma bör murrayanatallen sålunda uppdrivas i täta bestånd, kanske något tätare än vanlig
tall för att man inte skall förlora i tillväxt och samtidigt för att få en
någorlunda hyfsad avkvistning. Kvistrensningen hör utan tvivel till de
svårare problemen vid odling av murrayanan eftersom de döda kvistarna
är särskilt hartsrika och sålunda kvarsitter på stammarna hur länge
som helst. Sålunda bildas en för murrayanan så typisk ”knottrig” stam
ehuru avsmalningen för övrigt är mycket liten.
Ännu en på Pyrola-typ anlagd murrayanaplantering skall i detta sam¬
manhang presenteras. Proveniensen härstammar från Sundre, Alberta
och har utplanterats med 2-års plantor 1930. Detta bestånd jämföres här
med ett år 1924 medelst rutsådd anlagd tallbestånd på likadan bonitet.
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Âlderskillnaderna har korrigerats vid jämförelsen men naturligtvis före¬
ligger en viss diskrepans till följd av skillnader i anläggningsmetoderna
(tall inom parentes) :

bonitet PyT, ålder 36, totalproduktion 266,9 (252,0), medelhöjd 14,0
(13,8), medeldiameter 16,0 (15,6), grundyta 13,3 (17,8), kubikmängd
111,3 (126,8), stamantal 692 (1050).

Dessa tre ovan presenterade jämförelser av murrayana och tall växer
alla på den för Mustila så typiska stratifierade lermarken som karakteri¬
seras av dålig vattenhushållning, dålig genomluftning och surhet. Plan¬
teras gran på Pyrola-typ så kan man räkna med en relativt god tillväxt
under de första 30 åren varefter vanligen fullständig stagnation inträder.
Detta beror till stor del på att granen inte förmår nedtränga i den hårda
leran utan i stället utbreder sitt rotsystem genast under humuslagret.
Oftast utsättes granen på dessa marker därför också av stormskador.
Trots att Pyrola-typens bonitet de facto är ganska god måste man på
dessa marker välja tallen som kulturplanta. Man kan på basen av för¬
söken på Mustila nästan med säkerhet konstatera att murrayanatallens
unika rotsystem, med ett antal nedåtriktade huvudrötter som tydligen
förmår genomborra den hårda leran på dessa marker, ger trädarten en
så god näringsförsörjning att den t. o. m. förmår överträffa den lokala
tallen i tillväxt åtminstone under de första 50 vegetationsperioderna.
Däremot blir skillnaderna mindre dramatiska på lättare moränmarker
och på de fattigaste markerna tycks murrayanan inte kunna konkurrera
med vanlig tall. Här skall presenteras ett försök på moränartad lingon¬
ristyp (VT) där rutsådd förrättats. Murrayanan härstammar från Olds,
Alberta och tallen är återigen av lokalproveniens. Jämförelserna är ty¬
värr något ofullständiga eftersom tallen rutsåtts 1924 men murrayanan
däremot först tre år senare 1927. Dock torde läsaren ur beståndsvärdena
kunna avläsa det väsentligaste (tall inom parentes) :
bonitet VT, ålder 37 (40), totalproduktion 172,1 (238,8), medelhöjd 13,0
(13,9), medeldiameter 14,1 (14,8), grundyta 12,4 (14,5), kubikmängd
92,9 (104,3), stamantal 855 (912).

Det måste påpekas att boniteten enligt författarens mening i detta
fall utgöres av mycket svag och stenig lingonristyp (VT-). På en något
bättre Vaccinium-typ uppvisar däremot murrayanan ungefär samma vär¬
den som den lokala tallen och på en mellan lingon- och blåbärsristyp lig¬
gande bonitet (VT-MT) börjar murrayanans goda tillväxt göra sig märk¬
bar! På i genomsnitt normal lingonristyp (VT) anlades genom rutsådd
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Fig. 12. Detta 59-åriga bestånd av Pinus contorta från Banff, Alberta 1 200 me¬
ter över havet hade vid 54 års ålder producerat betydligt mera än den lokala
tallen på samma bonitet men närmar sig nu ”pensionsåldern” med nedsatt
produktivitet och avgång på rot. — At the age of 54, this 59 years old stand of
Pinus contorta from Banff, Alberta 1200 meters above sea level, had produced
considerably more than the local Scots pine growing on a similar site. How¬
ever, the Lodgepole pine is now approaching “pension age” with reduced
productivity and individual mortality.

ett jämförande försök år 1925. Murrayanan härstammar från Long Lake,
British Columbia och tallen är naturligtvis åter av lokal proveniens (tall
inom parentes) :

bonitet VT, ålder 39, totalproduktion 221,5 (226,7), medelhöjd 15,8
(15,1), medeldiameter 17,9 (17,0), grundyta 15,1 (13,9), kubikmängd
129,2 (110,0), stamantal 652 (660).
Etableras däremot murrayanan på ännu något bättre mark, så börjar
den strax konkurrera med vanlig tall. Här skall framföras ett jämfö¬
rande försök på en bonitet som ligger mellan VT-MT. Proveniensen
är densamma som ovan, från Long Lake, British Columbia och föryngringsmetoden är rutsådd. Detta bestånd jämföres med ett likaledes
genom rutsådd år 1924 anlagt tallbestånd d. v. s. samma bestånd som
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Fig. 13. Samma Pinus contorta bestånd som i fig. 12. Märk den fina stamformen
Same stand of Pinus
men också de längre kvarsittande döda kvistarna.
contorta as above. Note the superior stemform but also the persistent dead
branches.

—

ovan anförts i samband med VT-provytorna där åldersdiskrepanser
konstaterades. Enligt författarens mening växer detta tallbestånd på
frodig lingonristyp (VT+) som på sina ställen närmar sig blåbärsristyp
(VT-MT). Nedan återges resultaten (tall inom parentes):
bonitet VT-MT, ålder 39 (40) totalproduktion 266,9 (238,8), medelhöjd
16,6 (13,9), medeldiameter 18,7 (14,8), grundyta 12,9 (14,8), kubik¬
mängd 115,4 (104,2), stamantal 512 (912).

Det måste här starkt framhävas, att alla produktionsförsök av detta
slag lider av boniteringsfel. De i Finland t. o. m. vid beskattning använda
skogstyperna som värderas enligt markvegetationen är dessvärre mycket
grova klasser inom vilka en stor mängd varians uppträder
t. ex. beroende på markens lutningsförhållanden med påföljande skillnader i
vatten- och näringstransporten. Ett fältförsök borde således anläggas
enligt moderna principer med upprepningar
helst i tid och rum! Of¬
tast inträder dock i detta fall en annan svårighet, nämligen variationer

—
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i markens beskaffenhet. Man blir tvungen till kompromiss mellan för¬
sist och slutligen är det
sökens storlek och markens variabilitet
möjligt att den gamla ”ovetenskapliga” uppläggningen av proveniensförsöken kan ge oss nästan lika mycket information som en i små upp¬
repningar anlagd försöksserie med otrevliga randeffekter och statistiskt

—

sett stor felvarians!
År 1822 nedskrev A. F. Tigerstedt följande i interrogationsform fram¬
förda yttrandet om murrayanatallen: ”Vågar man väl af detta första
försök försiktigtvis sluta sig till att Murrayana-tall äfven å sämre mar¬
ker såsom torr krossgrusmark, stenhölster o. s. v., med Vaccinium, gräs
t. o. m. ljung som undervegetation är vår tall öfverlägsen, förutsatt att
fröt är af rätt härstammning? För sin bästa växt synes den visserligen
fordra lösare och mer vattenbehållande jord, där dess säregna rotsystem
kan göra sig till fullo gällande. Sudworth (George B. Sudworth: Trees of
the Pacific Slope) fäster också med full rätt uppmärksamhet vid denna
omständighet. Whitford & Craig (H. N. Whitford and R. D. Craig: under
the direction of Clyde Leavitt: Forests of British Columbia) synas däre¬
mot hafva en annan uppfattning, äfven den icke utan skäl. Murrayana¬
tallen har nämligen icke någon pålrot, såsom vår tall, utan bildar ett
från första början i alla riktningar rikt förgrenadt rotsystem. Den har
visat sig vara mycket lämplig att omskola och lika lätt att omflytta,
t. o. m. som äldre, i lösa jordarter. I stället kan det i framtiden måhända
komma att visa sig, att den å sådan mark vore mindre stormfast, vid
hvilken omständighet man vid anläggandet av större bestånd sålunda

---

bör fästa behörigt afseende. Uti stenbunden mark däremot kan den med
sina många fina rötter kila in sig bland stenarna och där erhålla godt
För samtliga förestående uttalanden hafva direkta iaktta¬
fäste.
gelser på Mustila legat till grund. Försök å ren sandjord har jag däremot
icke verkställt, emedan jag just ej äger sådan jord och till och med är
osäker, huruvida Murrayana-tallen passar där.”
Det synes berättigat att nu, 45 år efter dessa uttalanden, besvara frå¬
gorna. Murrayanatallen är speciellt väl lämpad på hårda lermarker där
varken gran eller tall kan prestera lika goda produktionsresultat. På
lösare jordarter (morän etc.) står murrayanan på samma nivå som tal¬
len om den odlas på normal Vaccinium-typ. På sämre typ än Vaccinium
är murrayanan underlägsen tallen. På god Vaccinium-typ och på Myr¬
till us-typ överträffar murrayanan av rätt proveniens tallen men på god
MT kan murrayana antagligen inte konkurrera med vanlig gran av god
proveniens. Murrayanans omloppstid är kortare än tallens, ekonomiskt
sett kanske högst 50 år. Speciellt under plantstadiet företer murrayanan
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Fig. 14. Pinus Pence från Rilo-bergen i Makedonien är en utmärkt introduktion
och växer nu pâ arboretum Mustila i flera 60-åriga bestånd. Den visar god för¬
måga till naturlig föryngring och har spritt sig spontant på arboretet. Som
solitär överträffar den cembratallen i skönhet. Produktionen är rätt god men
kvistrensningen i allmänhet dålig.
Pinus Peuce from the Rilo mountains in
Macedonia is an excellent introduction and grows now in several 60 years
old stands in Arboretum Mustila. It shows good natural regeneration ability and
has spread spontaneously in the arboretum. As a solitary it exceeds Pinus
cembra in beauty. It is a rather fast growing tree but it has bad natural prun¬
ing.

—

en starkare tillväxt än tallen och denna goda start är nästan oberoende
av bonitet; således också på fattig VT!

2.4.2. Pinus Peuce Griseb. Ar 1907, ungefär samtidigt med frön av Picea
omorika, erhölls från Rilo-bergen i Makedonien, nuvarande Bulgarien,
frön av Pinus Peuce som på många sätt liknar oinorikagranen i genekologiskt hänseende. Denna anses också vara en relikt, möjligen av
Pinus Griffithii Mc Clelland som nu beväxer Himalajas sluttningar. Pinus
Peuce fordrar dock minst MT-boniteter för att uppvisa god tillväxt. Ty167
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Fig. 15. Flera provenienser av douglasgran har utprovats på Mustila. Till väns¬
ter på bilden växer den nordliga kontinentala formen (var. caesia), planterad
1912. Till höger vantrivs den sydliga kontinentala formen (var. glauca ), plan¬
terad ungefär samtidigt med den nordligare. Märk höjdskillnaden samt färg¬
Several different provenances of the Douglas fir have been
variationen.
tested in Mustila. On the left grows the northern continental form (var. caesia) ,
planted in 1912. On the right the southern continental form (var. glauca) is
not doing well, it has been planted roughly at the same time as the northern
form. Note the difference in height growth and the variation in colour.

—

värr finnes pâ Mustila för närvarande inga beståndsvärden att tillgå men
av alla tallarter som på Mustila odlats under de gångna 70 åren är Pinus
Peuce, förutom murrayanatallen, den enda tallexot som förtjänar om¬
nämnas. I sin bok meddelar A. F. Tigerstedt höjdmätningsresultat från
tvenne bestånd inom arboretet. Vid 13 års ålder uppmättes sålunda en
medelhöjd av 1,45 respektive 1,20 meter medan toppskottens längd i
medeltal var 30 respektive 35 centimeter. Inom arboretet växer nu minst
fyra Peuce-bestånd anlagda ungefär 1910 och i vissa fall har träden
uppnått respektabla stockdimensioner. Man bör dock här alldeles spe¬
ciellt notera det stora prydnadsvärde som trädet har, det är på många sätt
ett bättre prydnadsträd än den populära Pinus Cembra L.
168
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Fig. 16. Nordlig kontinental douglasgran från Upper Fraser River, B. C. Bestån¬
det är nu 61 år gammalt och i bästa produktionsform. Märk den fina stamfor¬
men, den goda kvistrensningen samt den kraftiga föryngringen i beståndet. Den
A northern
sydliga kontinentala formen föryngrar sig däremot inte naturligt.
Continental Douglas fir from Upper Fraser River, B. C. The stand is 61 years
old and in excellent yield condition. Note the superior stemforxn, the good
natural pruning and the heavy natural regeneration. The southern continental
form does not regenerate naturally.

—

2.5. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

1905 introducerades denna art för första gången på Mustila. Tyvärr
bestod detta fröparti av den sydliga, kontinentala formen (var. glauca )
av Colorado proveniens. Den visade sig vara mycket känslig för diverse
svampsjukdomar och dessutom ansattes den speciellt av ascomyceten
Rhabdocline pseudotsugae (Syd.) under 1950-talet. Observationer på
1920-talet visade att denna proveniens dessutom stundom skadades av
tidiga höstfroster. Samtliga sydliga kontinentala former av douglasgranen
har med tiden degenererat och företer nu halvdöda och mossbevuxna in¬
År

divider.
År 1912 utfördes de första planteringarna av vad man skulle kunna
kalla för den nordliga kontinentala formen av douglasgranen (var. caesia).
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Proveniensen är hemmahörande i Quesnel, Upper Fraser River, British
Columbia 500-600 meter över havet. Denna proveniens har visat sig fullt
härdig på Mustila. Beståndet blommar rikligt och en naturlig douglasföryngring har börjat breda ut sig under beståndet och i dess kanter,
Följande värden har uppmätts i beståndet (kulturgranens normalvärden
inom parentes) :
bonitet OMT, ålder 56, totalproduktion 561,9 (478,0), medelhöjd 22,4
(20,1), medeldiameter 27,5 (22,0), grundyta 20,8 (36,2), kubikmängd
219,6 (352,8), stamantal 360 (1 086).

Douglasgranen tycks fordra mycket god bonitet för att kunna prestera
ovan angivna värden. Av allt att döma bör den ej odlas på sämre mark
än OMT. En nordlig kontinental proveniens från Crows Nest Pass, Al¬
berta planterades 1932 på en något sämre OMT bonitet. Tillväxten var
dock tämligen god men beståndet angreps på 1950-talet av Rhabdocline
pseudotsugae och utdog i början på 1960-talet fullständigt på rot. En
angränsande proveniens från Kamloops district, Louis Creek, South Brit¬
ish Columbia är däremot nästan resistent
en ganska intressant re¬
sistensvariabilitet. En stor mängd proveniensförsök med frö av caesiaformen från olika höjdlägen i södra British Columbia anlades på 1930talet på Mustila. Fullständigt härdiga är endast provenienser från höjd¬
lägen över 700 meter eller sådana som härstammar från Upper Fraser
River 500-600 meter över havet. På goda marker kan douglasgranen med
framgång odlas jämsides med granen om växtplatserna inte är utsatta
för vår- och försommarfrost. Man borde välja växtplatser som inte upp¬
värmes tidigt på våren av direkt solbestrålning.

—

3. Finns det trädslag vilka kan lämna oss ett värdefullt och här icke
tidigare förefintligt virke jämte andra råvaror?
Man måste kanske i korthet konstatera att de ovan behandlade eko¬
nomiskt lönsamma trädslagen delvis kanske också kan lämna virke och
råvaror som måhända kan vara önskvärda. Tyvärr är vår cellulosain¬
dustri så inställd på de få endemiska trädslagen att en inblandning av
exoter, med kanske något annorlunda tekniska och kemiska egenskaper,
omedelbart väcker ett negativt mottagande till följd av tekniska pro¬
blem vid fabrikerna. För att sålunda ett utländskt trädslag, likt murrayanatallen, verkligen skall kunna få en betydelse som råvaruproducent
måste det odlas i tillräckligt stor utsträckning så att eventuella föränd170
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Fig. 17. Försök med lövträd på arboretum Mustila. I förgrunden Quercns borea¬
lis maxima (Marsh.) Ashe och i bakgrunden Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Provenienserna är tyvärr okända men båda trädslagen klarar sig bra på Mus¬
tila, bättre än vanlig europeisk ek och ask. — Experiments with deciduous
trees in Arboretum Mustila. In the foreground Quercus borealis maxima
(Marsh.) Ashe, and in the background Fraxinus pennsylvanica Marsh. Prove¬
nances are unknown, but both species thrive better in Mustila than the endemic
european oak or ash.

ringar i den tekniska och kemiska processen på ett lönsamt sätt skall
kunna tillgodoses.
Man må också notera att det bland de ”ekonomiskt lönsamma” exoterna
inte återfinnes ett enda lövträd. Tändsticksfabrikerna i Sverige har för¬
visso kommit ganska långt i sina experiment med hybridasp och även
hos oss i Finland har man experimenterat i någon mån, men tills vidare
har det inte blivit fråga om en framställning av hybrider i stor skala,
närmast kanske på grund av en del sjukdomar som angripit kulturerna.
På Mustila har ett par hundra olika lövträdsarter under detta sekel
blivit utprovade och naturligtvis har en hel mängd goda prydnadsträd
härvid kunnat inregistreras. Men i fråga om ekonomisk lönsamhet kan
dessa inte i något fall tävla med våra normala lövträd. Visserligen
växer exempelvis Fraxinus pennsylvanica Marsh, från Nordamerikas
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östkust betydligt bättre än den längs Finlands sydkust endemiska asken
men under inga omständigheter skulle man kunna rekommendera detta
trädslag till räntabel odling. Här exempel på en av de provytor som ut¬
lagts i amerikansk ask:
bonitet OMT. ålder 50. totalproduktion 165,5, medelhöjd 14,8» medel dia-
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MAGNUS FRIES

Till Östanå och Norrpada

Föreningens roslagsexkursion den 1 september 1968 med ett trettiotal
deltagare berörde kusten från Stockholm upp till Furusund och ett av¬
snitt av Stockholms norra skärgård. Utmed kusten gick färden med
privatbilar, i skärgården med undersökningsfartyget Sunbeam (Uppsala).
Under kustfärden besöktes östanå herrgård, där godsägare och fru
Eric-Samuel Boström tog emot och visade runt i trädgården och parken,
till sin grundplan en barockanläggning, samt i bokskogen i den s. k.
Djurgården. Liksom under föreningens förra östanåbesök 1930 (Lust¬
gården 1931 s. 103 ff.) kunde deltagarna glädjas åt att östanåparkens
mest imponerande dendrologiska sevärdhet vidmakthålls, om än med
betydande ansträngningar, nämligen de gamla mäktiga lövträdshäckarna, som leder från mangårdsbyggnaden (1794) ned till sjön (Furusundsleden)
eller tvärtom ty man skall egentligen nalkas Östanå från
sjösidan. Park- och trädgårdsanläggningarna finns uppmätta och be¬
skrivna av Sten Karling m. fl. i Svenska Trädgårdskonsten, l:a delen,
Stockholm 1930, s. 111 ff.
Bokbeståndet på östanå beskrives först av Fredrik Giöbel i Skogsvårdsföreningens tidskrift 1908, s. 390 ff. Den här befintliga lövängen,
som bokbeståndet oegentligt kallades, förtjänar enligt Giöbel ”uppmärk¬
samhet enär boken ( Fagus silvatica ) där växer och detta ej blott nödtorfteligen utan med fart och stor trefnad” (s. 390). Orsaken till detta
förhållande anger han bero ”dels på den synnerligen goda jordmånen
och dels på det fuktiga kustklimatet med dess långa och milda höstar”
(s. 394) ; jfr. nedan.
På 1950-talet gjorde nuv. professor Tryggve Troedsson (Skogshögskolan) en jämförande studie av bokbeståndet på östanå och den snarlika
bokförekomsten på Fånö vid Mälaren. Resultaten, som framlagts i en
opublicerad uppsats 1956, har professor Troedsson haft vänligheten att
ställa till förfogande. Ur denna har följande uppgifter hämtats.
Bokarna på såväl östanå som Fånö är av skånsk proveniens (Maltes¬
holm). På östanå råder en intensiv självföryngring, medan Fånöbestån-

—
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det, som är yngre (1880-talet), visar mindre god föryngring. På båda
platserna är underlaget en blockrik, ursköljd morän med sand och lera
mellan blocken. Markprofilen är en svagt utbildad brunjord med mull.
Ur professor Troedssons uppsats citeras: ”Bokskogen på Östanå om¬
fattar 5,57 hektar med ett sammanlagt kubikinnehåll av 1 076 m3 och en
medelbonitet av 4,2 m3 pr hektar. Bokskogen torde vara uppkommen i
början av 1700-talet, åtminstone tyda gamla stubbar på detta. Förmod¬
ligen användes bokollon vid beståndets anläggning. Större delen av be¬
ståndet är emellertid betydligt yngre och uppkommet genom självföryngring i luckor och glesnader. Skogen ger intryck av att ej vara konti¬
nuerligt skött. Gruppvis förekommer tämligen vacker bokskog, men
oftast ha bokarna fått växa upp utan att man sökt åstadkomma ett rakstammigt material. I praktiskt taget hela skogen utom den nordvästra
delen täcker en 2-4 m hög bokföryngring marken. Markvegetationen blir
under dessa förhållanden ytterst sparsam, östanåbestånden uppvisa en
självföryngring som ej enbart är begränsad till den gamla bokskogen utan
även sprider sig i östlig riktning, där den först går in i täta bestånd av
ask och sedan fortsätter med intensiv föryngring under skärm av gles,
mycket gammal tall . . .”
På grundval av jämförande meteorologiska observationer under fyra år
på Fånö och Östanå kom professor Troedsson till det resultatet, att det
sannolikt är Östanås högre maximitemperatur under stora delar av hös¬
tarna som utgör förutsättningen för att bokollonen här i större utsträck¬
ning än på Fånö når fram till mognad. En ytterligare jämförelse vore
intressant med det ännu nordligare vackra bokbestånd på Fagerön utan¬
för Harg söder om östhammar, som föreningen besåg den 7 juni 1969.
Tvärsnittet genom Stockholms norra skärgård från Furusund till
Norrpada avsåg att visa den landskaps- och vegetationsför ändring, som
äger rum från den småbrutna roslagsterrängen med en blandning av
med starkt inslag av ädla lövträd (främst ask) och
barr- och lövskog
till en utskärgård som Norrpada i den s. k. björkskär sregionen.
hassel
Förändringen är också bebyggelsegeografisk: öarna utanför Furusund,
framför allt Yxlan och Blidö men också Norröra, Söderöra och Gräskö,
har fast bosättning med åkerbruk, fiske och diverse hjälparbeten för
fritidsbebyggelsen som inkomstkälla. Kudoxa och Vidinge längre ut ut¬
med färdvägen har däremot övergivits för flera decennier sedan. Norrpadaskärgården har förmodligen aldrig använts för annat ändamål än
som uppehållsplats vid jakt och fiske eller för tillfälligt bete.
Terräng- och klimatförändringarna från fastlandet och de stora inre
öarna (Ljusterö, Yxlan, Blidö m. fl.) till ytterskärgården medför en diffe-

—
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rentiering av växtvärlden, särskilt trädbeståndet, i regioner inifrån och
utåt:
1) Barr- och blandskogsregionen är en fortsättning på fastlandsskogen
med trädfördelning alltefter terrängförhållandena: gran, tall, björk (vårtoch glasbjörk), asp, rönn, hägg, klibbal, ask m. fl. (ek, alm, lind och lönn
går ej så långt ut som asken). Barrträden visar utåt alltmer tecken på
illamående och lövinslaget med ofta frodig undervegetation blir i mot¬
svarande mån större. Gränsen mot nästa region är naturligt nog diffus
men går i stort sett från Sandhamn norrut utanför Möja och passerar
Svartlöga, Sundskär, Fejan och Arholma vid Ålands hav. Denna region
har ännu jordbruks- och fiskebebyggelse.
2) Björkskårsregionen eller lövsnår sregionen omfattar ett ganska
stort, oregelbundet skärgårdsområde utanför föregående region. Man fin¬
ner här mellan bergknallarna dungar eller snår av björk, här endast
glasbjörk ( Betula pubescens ) med ett växtsätt som starkt påminner om
fjällbjörkens. Lokalt är också asp, sälg, rönn, hägg och ask (enda ädla
lövträd) vanliga samt klibbal vid stränderna, i regionens norra del här
även havtorn ( Hippohaë ), som därifrån följer upplands- och norrlands¬
kusten. Enstaka vresiga och vindpinade tallar och granar kan förekom¬
ma, de sistnämnda gärna förökande sig vegetativt med rotslående basalgrenar precis som i fjällen. Den fasta bosättningen har upphört.
Om orsaken till frånvaron eller fattigdomen på barrträd i björkskärsregionen har åtskilligt diskuterats. Å ena sidan har hävdats att tall och
gran aldrig lyckats bli beståndsbildande här ute och att orsaken skulle
vara att söka i skärgårdsklimatets speciella karaktär: mera blåst och
högre humiditet än längre in i land. Å andra sidan har framhållits att
man behövt bränsle och virke under jakten och fisket i utskärgårdarna,
och att den tall och gran som fanns därute utnyttjades i första hand.
Hur därmed än må förhålla sig är det uppenbart att både tall och gran
har svårt att föryngra sig i klippterrängens grunda, ibland genomtorkade
jord eller i dalstråkens överväldigande frodiga grönska. Det förefaller
emellertid som om det för närvarande pågår en sakta spridning eller
återhämtning av tall och gran på sina håll i skärgården, vilket kan vara
ett resultat av att skärgårdslandskapet ej längre utnyttjas som förr.
3) Kalskärsregionen omfattar den yttersta, låga övärlden, där de lösa
jordarterna ännu inte höjts upp ur havet. Här finns därför inte mer än ris
och gräs och lite örter i skrevorna och lavar och mossor på klipporna.
Norrpada Storskär, där strandhugg gjordes, ligger i björkskårsregionen.
Det är en ganska hög ö som i likhet med många andra skärgårdsöar vi¬
sar den geologiska företeelse som kallas stöt- och läsida, ett resultat av
12 - 691597 Lustgården 1969
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Fig. 1. Norrpada Storskär är ett typiskt ”björkskär”. I svackor mellan hällmar¬
kerna växer ofta täta bestånd av knotig, ganska lågvuxen glasbjörk ( Betula
pubescens) , snarlik fjällbjörken. Den skjuter lätt basalskott och föryngrar sig
Foto Jörgen Lundberg, sept. 1969.
därigenom vegetativt om kronan torkat.
— Norrpada Storskär is a typical “birch skerry”. In the basins between the
rocky areas a crooked, rather low birch ( Betula pubescens ) often grows in
dense stands. It is much like the mountain birch ( Betula pubescens var. tortuosa). It easily sprouts basal shoots and regenerates vegetatively in this way,
if the top of the tree has died because of drought.

—

inlandsisens verksamhet, dvs. avslipade nordsidor med naken hällmark
och block- och stenrika sydsidor (bl. a. sandstenar och enstaka kalk¬
stenar som inlandsisen transporterat från kambrosiluren på Bottenhavets
botten). Härigenom har det också blivit en markant vegetationsfördel-
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Fig. 2. Gran och tall är sällsynta i utskärgårdarna. De få som finns är vindpi¬
nade och föga växtliga. Granen visar här liksom i fjällen en benägenhet att få
Foto
rotslående basalgrenar, varigenom små bestånd (kloner) uppstår.
The spruce and pine are rare in the outer part
Jörgen Lundberg, sept. 1969.
of the archipelago. The few, scattered trees are tormented by the wind and
grow slowly. The spruce shows here, as in the mountains, a tendency to radi¬
cating basal branches, resulting in small tree groups (clones). - - Norrpada
Storskär, sydsidan.

—

—

—

ning: karga nordsidor och frodiga sydsidor. I övrigt är det en mosaik av
lavklädda klippor (bl. a. med några i fjällen vanliga lavar) och svackor
och skrevor med lövsnår, gräs och örter. I snåren dominerar knotig
glasbjörk (ingen vårtbjörk), fläckvis ganska storvuxen asp, vidare
enstaka rönn, hägg, ask (enda ädla lövträd), getapel, olvon och i skydd
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Fig. 3. Idgranen växer här och var i skärgården, bäst i skyddade lägen. På
Norrpada Storskär finns ett par, tre hundra exemplar som bildar flera frodiga
bestånd, här på bilden i skydd av ett klippstup och höga aspar.
Foto Jörgen
The yew ( Taxus baccata) grows in several places in
Lundberg, sept. 1909.
the archipelago, most luxuriantly in sheltered positions, here in the picture a
few are shown below a canopy of aspen.

—
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av träden idgran ( Taxus baccata ) i ovanligt stora och välutvecklade be¬
stånd. I de frodigaste snåren finns spenört ( Laserpitium latifolium),
storrams ( Polygonatum multiflorum ) och ramslök ( Allium ursinum )
som blommar rikligt (och luktar!) på försommaren men sedan vissnar
ned helt. I övrigt finns en rik provkarta på olika slags skärgårdsväxter,
som helst bör ses på försommaren. Då står den örtrika s. k. torrängen i
sitt flor med blodnäva ( Geranium sanguineum), konig ( Origanum vul¬
gare), dosta ( Satureja vulgaris), strandärenpris (Veronica longifolia)
och mycket annat. Här finner man också hundloka och mjölkört och
buskar som try, måbär och svarta vinbär (tistron) förutom en som i
vindexponerade lägen liknar fjällenen. På fläckar av fukthedar med
ljung, odon, kråkris och hjortron växer hönsbär (Cornus suecica), ett
nordligt och västligt inslag som saknas på uppländska fastlandet.
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För ytterligare upplysningar om roslagskustens och skärgårdens växt¬
värld hänvisas till Erik Almquists avhandling Upplands vegetation och
flora (Uppsala 1929) och Stockholmstraktens växter av E. Almquist och
E. Asplund (2:a uppl., Stockholm 1937).

Summary
The excursion of Sept. 1st, 1968, was concerned with the coastal area north
of Stockholm. First östaná was visited, an estate with an old park in baroque
style and a separate beech grove. The first beeches ( Fagns silvatica) were
planted about 1700. This grove is one of the most northern in Sweden with
good reproduction, probably due to the mild autumns along the coast. The
excursion continued eastwards by boat into the archipelago, where the
vegetation of the island of Norrpada was studied. This island is typical of the
birch forest zone between the mixed coniferous forest area of the mainland and
the zone of bare rocky islands in the Baltic Sea. On Norrpada and similar is¬
lands there is a mosaic of bare rocks with lichens, dwarf-shrubs, low grass
and herbs in fissures and groves of crooked birch ( Betula pubescens) , aspen,
sallow, rowan, ash and, along the shores, black alder. Here the yew ( Taxus
baccata) grows remarkably well, sheltered by rocks and the canopy of aspen
and other trees.
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MAGNE BRUUN

Hagekunst i Bergen i eldre tid

Bergens hager inntar en avgjort særstilling i nordisk hagekunsthistorie,
selvom Bergen aldri har hatt representative herregårdsanlegg i kontinen¬
tal målestokk. Byens hagekunst ytret seg i relativt beskjedne borgerlige
former, og en kjenner ikke til at fortidens store hagearkitekter noen¬
sinne drev sin virksomhet der. Likefullt utviklet den tradisjonelle ber¬
genske hagekunst en formfølelse og originalitet som på sitt beste er
hevet langt over det provinsielle nivå.

Middelalderbyen og dens hager
Opphavet til den bergenske hagetradisjon kan spores tilbake til mid¬
delalderen. I 1970 er det 900 år siden den formelle grunnleggelse av
kjøpstaden Bergen fant sted. Under den norske storhetstiden i høymid¬
delalderen var byen rikshovedstad og midtpunkt for landets kulturliv.
Tidlig utviklet Bergen seg til et sentralt knutepunkt for Nordsjøhandelen, og på 1400-tallet etter at det hanseatiske handelsvelde var blitt fast
etablert, hadde byen rang som en av Nord-Europas viktigste havnebyer
med et sterkt internasjonalt preg.
Bebyggelsen fulgte det eiendommelige mønster som var typisk for
norske middelalderbyer, med lange og smale, sammenhengende husrekker adskilt av trange og mørke passasjer (veiter) og enkelte brede, åpne
almenninger som hadde til hensikt å lette ferdselen og virke som brann¬
vern. Gavlene var orientert mot sjøen og havnen, og veitene førte opp
til Stretet eller Øvregaten bak husrekken. Systemet er fremdeles kon¬
servert i Bryggen i Bergen, som er gjenreist etter katastrofebr annen i
1702, men i hele sin oppbygning viser sagatidens kjøpstad (fig. 1 og 2).
Magne Bruun

Lektor vid Lantbrukshögskolan i Ås, Norge, är landskapsarkitekt och ut¬
bildar sådana. Modernt inriktad fackman, men samtidigt, som framgår här,
eminent kännare av gammal norsk trädgårdskonst.
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Fig. 1. Kart over Bryggen i Bergen ca. 1880. Smale veiter og brede almeninger
mellom husrekkene. Sammenhengende hagebelte langs Øvregaten. Nord til
venstre. — “Bryggen” in Bergen. Map from about 1880. Narrow lanes and
broad commans separate the range of buildings. Continuous rows of gardens
along the “övregaten”. North to the left.
•

Det eldste norske byprospekt, Hiernymus Scholeus’ kobberstikk av
Bergen fra 1560-årene, viser en typisk middelalderby med smale veiter
og en tettpakket, lav tømmerbcbyggelse med tjærebredde vegger og
torvkledte tak. På denne tiden hadde byen gjennomlevet forfall og krigsherjinger, men i glansperioden et par hundreår tidligere må den ha gitt
et karakterfullt og malerisk inntrykk med kongeborgen, Håkonshallen,
klosterbygningene og tårnene på de 27 kirker høyt løftet over de lave,
grønne torvtak.
Norske middelalderbyer var ikke omgitt av bymurer, men lå åpne og
gav langt bedre plass for hager enn de sammenklemte, befestede byer
på kontinentet. Meget tyder også på at hagene i vesentlig grad bidro
til å gi de norske byene sitt særpreg. Bergen lå som landets port ut mot
Europa med et mildt og gunstig klima, og her utviklet hagekulturen
seg uten tvil lenger enn ellers i landet.
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Fig. 2. Bryggen i Bergen sett fra Øvregaten. I forgrunnen ses en del av de
middelalderske hagetomtene som dannet et sammenhengende belte langs ga¬
“Bryggen” in Bergen. View from “Øvregaten”.
ten. (Etter Koren-Wiberg.)
Some of the medieval gardens which formed an uninterrupted belt along the
street can be seen in the foreground.

Allerede i Magnus Lagabøters bylov av 1276 legges det betydelig vekt
på eple-, løk- og kvannhager, og i diplomene fra Bergen omtales kålgårder eller kålhager flere ganger. Ovenfor husrekken på Bryggen mot
Øvregaten finnes fremdeles rester av eldgammel hagegrunn, som opp¬
rinnelig dannet et sammenhengende hagebelte langs gaten (fig. 3). Alt
dette må oppfattes som enkle og anspråksløse nyttehager uten hage¬
kunstneriske ambisjoner.
Tre av Bergens fem klostre hadde omfattende hagearealer: det rike
birgittinerklostret Munkeliv, cistercienserklostret Nonnesæter og Olavs¬
klostret, som tilhørte fransiskanerne. Klosterhagene gikk over til andre
eiere og fikk en lang utviklingshistorie etter reformasjonen. Vi vet intet
Fig. 3. Bergen. Bykart fra 1823. Gammel hagegrunn innenfor bygrensen. Ny¬
gårdsalléen ses nederst till venstre, Stadsporten nederst till höyre. — Bergen.
Town plan from 1823. Old garden grounds inside the town limits. The Nygård
avenue in the left corner, the city gate down right.
•
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om deres opprinnelige utforming, men disse klostrene spilte en så frem¬
tredende rolle at det er rimelig å anta at de også representerte det ypper¬
ste av hva norsk hagekultur kunne oppvise på den tid.

Norges tidligste renessansehage
Hagekunst i egentlig forstand ble introdusert i Norge av Bergens første
lutherske biskop Geble Pederssøn. Med sin akademiske bakgrunn fra
universiteter i Nederland og Flandern var han en sterk eksponent for
renessansetidens humanisme. I 1537 flyttet han bisperesidensen til det
forfalne Olavsklostret. Den gamle klosterkirken ble under hans ledelse
ombygget til en praktfull domkirke med en rik kunstnerisk utsmykning.
Biskopens skapertrang og skjønnhetsglede omfattet også klosterhagen,
som kanskje allerede den gang hadde eksistert i mer enn 300 år, men
som nå fremstod i helt ny skikkelse. En innfødt flamlender, mester
Adrian, ble ansatt som gartner. Vi kjenner ikke den utforming hagen
fikk under hans ledelse, men den må ha vært preget av den samme geo¬
metriske sirlighet som var typisk for nederlandske hager i renessansetiden.
I en Bergens-beskrivelse fra slutten av 1600-årene heter det at «Bispen
lod anordne en skiøn Haffve» med frukttrær, urter og blomster, at trær
ble importert fra Tyskland og att biskop Geble selv hadde sterke intresser for botanikk. En vinstokk var hagens spesielle attraksjon.
Omkring 1675 ble bispegårdens hage restaurert og utsmykket «saa
des Mage iche findis i Bergen stift». På denne tid fantes der «allehaande
rare Wrter oc Træer», fiskedam, lysthus, hollandske gipsfigurer som
fremstilte de fire årstider og store hollandske blomsterurner.
Opp gjennom 1700-årene ble bispegårdens hage vedlikeholdt som et
av byens vakreste anlegg, men for ca. 100 år siden ble det satt sluttstrek
for den eldgamle hagens saga, da det som var igjen ble lagt ut til leke¬
plass for Katedralskolen.

Bergens hager i det 17. og 18. århundre
1600-årene, etter at Hanseatenes makt var brutt, ble en blomstringstid
for Bergen. Byen hørte fremdeles med blant de viktigste handels- og
sjøfartsbyer i Nord-Europa og hadde en betydelig mer fremskutt posi¬
sjon på dette område enn f. eks. København. Under disse forhold florerte
kunsthåndverket, og en rekke kunstnere innvandret fra Nederland, NordTyskland og Danmark.
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Om hagekunsten i dette tidsrommet har en liten eksakt kjennskap.
Over hele byen fantes det hager som for det meste var ganske små og
innhegnet av plankegjerder eller murer, som muligens allerede da hadde
utviklet sin karakteristiske bergenske form. Den nære kulturelle kon¬
takt med Nederland, som på denne tid var toneangivende for Nord-Euro¬
pas borgerlige hagekunst, må ha vært avgjørende for bergenshagenes
utforming. Det sirlige, geometriske renessansemønster som preget Ber¬
gens småhager helt opp i nyere tid og er nært beslektet med Vredemann
de Vries’ mønsterhager, var sannsynligvis fullt utviklet i 1600-årene. En
må også ta i betraktning at den flamske mesters gamle hage ved bispe¬
gården var byens mest representative anlegg og utvilsomt et forbilde for
andre borgere.
Ved midten av 1700-årene var Bergen igjen kommet på fote etter
katastrof ebrannen i 1702. På tross av at byen hadde tapt meget av sin
internasjonale betydning, gav handelsforbindelsene med oversjøiske ste¬
der et kontinentalt preg over levemåte og manerer.
Bergen fikk et ny tt norsk kjøpmannsaristokrati med høyt utviklede
kunstneriske interesser og sterk forankring i nederlandsk og nordtysk
kulturmiljø. Dertil kunne byen oppvise livskraftige og aktive håndverkertradisjoner og en rekke betydelige kulturpersonligheter og kunstner¬
navn. Alt dette virket med til å forme rokokko- og empiretidens særpre¬
gede og fargerike Bergensmennesker.
Opplysningstidens ideer fant ivrige tilhørere blant Bergens nye handelspatrisiat. Kulturelle institusjoner som Musikselskabet Harmonien
og patriotiske selskaper ble dannet. Naturfølelsen var vakt. Man svermet
for norsk egenart og ivret for jorddyrking, treplanting og hagekunst.
Den nye bybebyggelse som reiste seg fikk et stilrent og karakterfullt
preg med hvitmalte hus, røde, svungne pannestenstak og brostenslagte,
renvaskede gater med trær og benker foran husene. Lun, borgerlig hygge
og kultivert smak står som kjennetegn på rokokko- og empiretidens
Bergen. Små hager formet etter et tradisjonelt, symmetrisk renessanse¬
mønster og med rikt artikulert detalj utstyr inngikk som faste ledd i
bebyggelsen.

Lyststeder på landet
De begrensede hagetomter innenfor bygrensen kunne imidlertid ikke
tilfredsstille de nye interesser hos det ledende borgerskap. Kjøpmannsaristokratiet skaffet seg store eiendommer på landet, og fra midten av
1700-årene ble det fast tradisjon å flytte ut av byen i sommertiden.
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Fig. 4. Møhlenpris. J. F. L. Dreiers prospekt fra 1804.
Dreier from 1804.
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Møhlenpris. View by

Trangen til å eie landsteder utenfor byen ble et uttrykk både for
standsbevissthet og gryende naturkjensle og henger sammen med den
lekende, livsglade mentalitet i tiden. Disse lyststedene med tilhørende
gårdsbruk ble utbygget med representative hus og formfulle hager og
dannet ramme om opplysningstidens kultiverte selskap og dets storm¬
ende, bergenske festglede. Måtehold var på ingen måte karakteristisk
for de festlige sammenkomster, men de overdådige gilder foregikk ikke
så ofte. Til daglig førte de fleste et arbeidssomt og spartansk liv.
Møhlenpris ved Puddefjorden like syd for den daværende bygrense
hører til de eldste lyststedene ved Bergen. Stedet hadde en fri og åpen
beliggenhet med utsyn mot skipsleia. Hagen slik den fremstilles på
Dreiers bilde fra 1804 (fig. 4), er av en primitiv og gammelmodig renessanseform uten arkitektonisk tilknytning til bygningen.

—

Fig. 5. Møhlenpris. Rekonstruksion efter Dreier 1804 og bykart 1880.
Møh¬
lenpris. Reconstruction based on the Dreier view of 1804 and the town plan
of 1880.
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Fig. 6. Årstad. Overbygd hageport. (Foto forfatteren.)
(Photo by author.)
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iÿÉmtåis

Årstad. Garden

gate.

Hagearealet på godt og vel 1 dekar hadde en tilnærmet kvadratisk
form og dannet et intimt, sluttet uterom, avgrenset på alle sider av
torvdekte gråstensmurer. Rettvinklete ganger delte arealet i 8 kvarterer.
Nærmest huset lå blomsterparterret med vinkelformede bed etter gam¬
melt hollandsk mønster. De øvrige kvarterer inneholdt bed for urter og
matvekster, delvis avgrenset av lave trestakitter, og små trær i snorrette
rader. Slektskapet med den nesten hundre år eldre hagen ved baroniet
Rosendal i Hardanger er påfallende, og Møhlenpris må kunne tolkes som
et sent eksempel på 1600-årenes hagekunst på Vestlandet (fig. 5).
For enden av midtgangen, som på begge sider var prydet med urte¬
potter oppstilt på sokler, viser Dreiers bilde en hvelvet hagepaviljong.
Paviljongene fantes i alle varianter i bergensernes hager, fra beskjedne,
små hagehus til rikt utsmykkede byggverk. I Bergens regnfulle som¬
merklima var muligheten for rask retrett under tak en forutsetning for
behagelig utendørsopphold. Paviljongene var samlestedet under hage¬
festene, og her gikk punsj ebollen på flittig rundgang i det kondisjonerte

selskap.
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Damsgård 1830. (Dreier.)

Årstad lå også kort vei fra byen og ble omkring 1750 utbygget som
lyststed med hage. I likhet med Møhlenpris var hagen avgrenset av en
høy, torvkledd gråstensmur, og her er den karakteristiske bergenske
hageportal med svungent takoverbygg fremdeles bevart (fig. 6).
Tilsvarende murer og porter fantes over hele byen og dannet bl. a. hegn
om den eldgamle hagerekken ovenfor bebyggelsen på Bryggen, men her
var murene hvitkalket og avdekket med glaserte taksten.
Damsgård har det mest herskapelige preg av alle de bergenske lyststeder.
Generalkrigskomissær J. C. Geelmuyden Gyldenkrantz som satt som eier
fra 1770 til 1797, ombygget og utvidet den eldre hovedbygningen til et
svulmende rokokkopale, et landlig «Trianon» formet etter tidens fest¬
behov og skjønnhetsglede.
Like storslagen som selve bygningen er plaseringen i landskapet, høyt
og fritt under fjellsiden på en dominerende plass ved innseilingen til
Bergen. Foran bygningen skrånet en vid og åpen gresslette ned mot sjøen.
Fasaden flankeres på begge sider av hvitmalt plankeverk med trerekker
av lind og alm bakom, som bidrar til å gi bygningen monumental tyngde
og ankerfeste i landskapet. Som pendanter i hver ende står høye, over¬
bygde portaler. Innkjørselen svinger inn foran fasaden gjennom den
østre portal, mens vestre er blind og plassert for symmetriens skyld
(fig. 8).
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Fig. 8. Damsgård.
Hovedbygningen og
innkjørselen gjennom
østre portal. (Foto for¬
fatteren.)
Damsgård.
The main building
and east gate. (Photo
by author.)
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Først når en opplevet Damsgård fra fjorden kunne en få det fulle inn¬
trykk av det storlinjede samspill mellom den åpne gressmarken, arkitek¬
turen, vegetasjonen og fjellet. I siste del av forrige århundre begynte
en dårlig organisert bebyggelse å gro utover arealene nærmest sjøen, og
nyere villabebyggelse har etterhvert omsluttet Damsgård. På tross av at
flaten foran fasaden er sikret som friareal, er den arkitektoniske virkning
dermed blitt sterkt redusert. Kunsthistorikeren C. W. Schnitler bemerket
at «det vilde da heller ikke ha lignet 19de eller 20de aarhundre at eie begripelse for monumentale verdier som dem, der her har faat uttrykk.»
Ved festlighetene på Damsgård i stedets glanstid vanket hele den
bergenske kulturelite der. Eieren hadde egen vengebåt til bruk i gjesteskyss over Puddef jorden fra byen, og til underholdningen hørte fyrver¬
keri og laterna-magica-forestillinger.
Utenfor fløybygningene mot øst og vest ligger intime hagerom, som
sammen med bygningskomplekset danner en fast sluttet komposisjon
(fig. 10). Hagene er avgrenset av plankegjerde mot nord og på to sider
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Fig. 9. Damsgård. Hagen i 1930-årene. (Copyright: Historisk Museum, Bergen,
Damsgård. The garden about 1930.
Norway.)
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Damsgård. Plan. North up.

av høye gråsteinsmurer avdekket med glassert tegltak og med de typis¬
portene. Det er et merkelig gammelmodig preg over disse
hagerommene, og de har sitt opphav lenge før Gyldenkrantz satte igang
sine ambitiøse ombyggingsarbeider.
Den vestre hagen var nyttehage med kjøkken vekster og urter. Her lå
to fiskedammer hvor man fisket karrus med en liten not når gjester var
ventet til Damsgård.
Den østre hagen hadde en mer representativ karakter og var delt i
fire kvarterer av en korsakse med solskive i sentrum. Det ene kvarteret
var blomsterparterre med geometriske bed innfattet av sirlige gresstorvkanter, slik en kan se det i Rosendal-hagen den dag i dag. Ellers var
hagen tilplantet med bærbuskhekker, frukttrær, skjærsmin og syrin.
Til det dekorative utstyr hørte 35 hageskulpturer, skåret i tre og hvitmalt. Det omtales også en fontene som fikk trykkvann fra et basseng
bak gården og «kastede sine solbeskinnede Straaler over Gudeverdenen,
der i sine hvidmalede Skikkelser ligesom antog Liv».
Lyststedet Frydenlund, bygget 1799, viser en mer avansert hageform
med gjennomgående sentr alakse og symmetrisk inndeling i 6 kvarterer.
Nærmest huset lå prydparterret, blomsterbed kantet med sirlige gresstorvrabatter eller muligens lave buksbomhekker, lenger nede rettlinjede
kjøkkenhagesenger. Gangene var strødd med fin sand eller singel.
ke, overbygde
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Fig. 11. Frydenlund. J. F. L. Dreiers prospekt fra 1803.
by Dreier 1803.
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Frydenlund. View

Midtaksen ble aksentuert av den høye hagetrappen og den overbygde
porten ved inngangen til hagen. Her mangler den karakteristiske murinnhegning, i stedet ser vi hvitmalt trestakitt (fig. 11).
På merkelig vis holdt det tradisjonsbundne renessansemønstret seg
levende i Bergenstrakten like inn i forrige århundre, selv om kravene
til symmetri og aksefast komposisjon etter hvert gjør seg sterkere gjel¬
dende. Dette fremgår tydelig av J. F. L. Dreiers tallrike illustrasjoner
av bergenske lyststeder, bl.a. av det forsvunne anlegg på Natland (fig.
12).

Eksempler på arkitektonisk terassebyggingskunst eller utslag av mo¬
numental, barokk stilfølelse er vanskelig å finne i Bergens hagekunst.
Dimensjonene er nesten overalt små og formspråket enkelt.
Det eneste lyststed med virkelig monumental karakter er Christinegård, men også her er uttrykksformen tradisjonell og renessansepreget.
Christinegård har en dominerende beliggenhet høyt oppe i åssiden oven¬
for Sandviken og hører til Bergens mest elegante gårdsanlegg. Assosia¬
sjoner med de italienske villaer vekkes uvilkårlig.
Adkomstveien fører inn til baksiden av gårdsanlegget, som gir et luk¬
ket og nesten strengt inntrykk. Hagesiden mot vest her en helt forskjel195
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Fig. 12. Natland. Akvarell av J. F. L. Dreier fra 1806. Hovedhuset brant i 1813,
og ved gjenreisningen ble anlegget vesentlig endret.
Natland. Water-colour
by Dreier 1806. The main building was destroyed by fire in 1813. When a new
one was built the plan of the grounds was considerably altered.
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lig, åpen og vennlig karakter. Hovedhuset ligger fremskutt og omgitt
på tre sider av en luftig søylebåren altan. De lange lave sidefløyene som
avgrenser hagen mot øst, åpner seg som loggiaer med statelige søylekollonader.
Den rektangulære hagen hviler på en enkel, høyt oppmurt terrasse og
er fast innarbeidet i den arkitektoniske sammenheng (fig. 13). Mot nord
og syd avgrenses hagen av høye, hvitkalkete murer med takstensdekke.
Terrassehjørnene er formet som solide, halvrunde bastioner med bolverk
av tre og 6 nisjer med skyteskår. Her er en enestående fantasifull kunst¬
nerisk utforming av de saluttbatterier som var så populære i det 18.
århundre og som ble avfyrt både for å ønske gjester velkomne og for å
gi de mange skåltaler vekt og pondus (fig. 14).
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Fig. 13. Christinegård. Parken delvis rekonstruerad.
park partly reconstructed.
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Christinegård. The

Vestre terrassekant mellom hjørnebastionene er holdt åpen, bare med
et luftig flettverksgjerde, for å fange inn panoramaet over byfjorden.
To veldige trær, en blodbøk og en vanlig bøk, flankerer hovedbyg¬
ningen og hvelver seg som et tak over hagen, med sitt stadig skiftende
spill av sol og skygge (fig. 15).
Alvøen som ligger ca. 10 km vest for Bergen er knyttet til industri¬
dynastiet Fasmer, som hørte til drivkreftene i byens kulturliv under
sen-rokokkoen. Det herskapelige hovedhuset som ble oppført i 1797, har
en usedvanlig idyllisk beliggenhet ved Alvøypollen. En statelig, forinklippet lindeallé plantet i 1804 fører langs stranden frem til hovedhuset.
Hagen lå opprinnelig som et lukket rom bak bygningen, innhegnet av
høye tegltekte murer. Av størst interesse er den åttekantcde hagepaviljongen med fint svungent kineseritak og høyt spir. Takhvelvingen er
197
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Fig. 14. Christinegård.
Terassemur med
hjørnebastion og salut¬

batteri. (Foto forfatte¬
Terracc-wall
with a bastion in the
corner armed with
salute guns. (Photo by
ren.)
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author.)

innvendig dekorert med et planetarisk kart i gull på dypblå bunn. Pavil¬
jongen som er et av de få eksempler på kineseri i norsk hagekunst, ble
oppført samtidig med hovedbygningen (fig. 16).
Hageskulpturer, for det meste skåret i tre og rikt kolorert, hørte til
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Fig. 15. Christinegård. Utsyn over hagen. Grensemur i bakgrunnen, hovedbyggningen med altan til venstre. Mektig bøk foran fasaden. (Foto forfatteren.)
Christinegård. View of the garden. A surrounding wall in the background, to
the left the main building with a verandah. In front of the facade a big beech.
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Fig. 16. Alvøen. Kinapaviljongen i forgrunnen. (Foto forfatteren.)
Chinese pavilion in the foreground. (Photo by author.)
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Alvøen.

de virkemidler som gav Bergens hagekunst sitt spesielle særpreg. Største¬
delen av de hageskulpturer som er registrert i Norge, stammer fra Bergenstraktene og ble sannsynligvis fremstilt av treskjærere i byen.
De fleste er typiske genrefigurer, allegoriske fremstillinger av årsti¬
dene, årets 12 måneder, antikkens gudeverden o.s.v. (fig. 17). I hagen
på Alvøen er et dusin slike figurer, alle fargerikt dekorert. Damsgårdskulpturene skiller seg fra de øvrige ved å være hvitmalte. Dette ble tro¬
lig gjort for å imøtekomme klassisismens krav, mens man når det gjaldt
hagen forøvrig i stor utstrekning beholdt den tradisjonelle renessanseform.

Alleplantninger og promenade
Landskapet i Bergensområdet for to hundre år siden må ha gitt et
merkelig goldt inntrykk, sammenliknet med den grønne frodighet som
karakteriserer distriktet i dag. Avskogningen var nesten total, som følge
av beitebruk og snauhogst for å skaffe vinterbrensel gjennom mangfol¬
dige generasjoner. Bare enkélte små holt av karrig løvskog fantes hist
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Fig. 17. Hagefigur fra
Årstad, hørte opp¬
rinnelig til en
årstidsserie og
forestiller ”Høsten”.
Blikkskjørtet ble satt
på figuren i en senere,
mer puritansk periode.
(Copyright: Historisk
Museum, Bergen,
Norway.)
Garden statue from
Årstad, once part of a
group representing the
four seasons, this one
being “The Autumn”.
The loincloth was put
on the figure during a
later, more puritan
periode.

og her. Treplanting måtte derfor bli en av hjertesakene for opplysnings¬
tidens patriotiske bergensere. I begynnelsen skjedde dette i liten måle¬
stokk, i form av alléplantninger og små lunder som ble anlagt som byens
første offentlige parker. I det 19. århundre gikk arbeidet over til skog¬
reising i større omfang.
Byens første alléprosjekt gjennomførte den tyskfødte kjøpmann Fred¬
rik Fosswinckel på sin eiendom Nygård vest for Lungegårdsvannene i
1750-årene. Nygårdsalléen hadde en lengde på 800 meter og ble tilplan¬
tet med hollandsk lind. Arbeidet var vanskelig og kostbart. Alléen fikk
en uregelmessig, slingrende form på grunn av terrengvanskelighetene.
Flere steder måtte fjellgrunnen sprenges vekk. Ved alléinngangen i nord
200
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Fig. 18. Nygårdsallén med ingangsportalen i forgrunnen. Hovedbygningen med
høy rokokkogavl ses i bakgrunnen til venstre for alléen. (J. F. L. Dreier 1830.)
— The Nygård avenue with the entrance gate in foreground. The main build¬
ing with a high rococo gable can be seen in the background to the left of the

avenue. (Dreier 1830.)

ble det bygget en monumental treportal med latinske inskripsjoner. Veien
ble brolagt, og alléen sto åpen for borgerne som offentlig promenade.
«Nygaardsalléens løvkronede Buer» besynges i J. N. Bruns patriotiske
Bergenssang. Den hørte utvilsomt til byens store attraksjoner og dannet
en karakterfull silhouett på Nygårdshøyden. Dreiers bilde fra 1830 viser
en stramt arkitektonisk tuktet allé med høye, rake stammer (fig. 18).
I 1880-årene ble imidlertid så å si hele herligheten rasert.
Kalfaret, Bergens andre representative promenadeallé fikk en bedre
skjebne og eksisterer fremdeles. Allerede i 1760-årene var det på tale
å ombygge Kalfaret til en standsmessig innfartsvei mot den gamle Stads¬
porten, men først omkring 1790 ble planene satt ut i livet.
På denne tid hadde kjøpmann Hans Tank bygget et herskapelig lyststed
like utenfor stadsporten. Hagen utmerket seg fra de øvrige, enkle bergenshager ved å være anlagt som et system av sammenhengende terras¬
ser. Hans Tanks fremste fortjeneste var imidlertid alléplantningen i
Kalfaret. Arbeidet ble fortsatt av en av naboene, og i 1800 strakte den
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Fig. 19. Kalfaret med Stadsporten i bakgrunnen og Hans Tanks lyststed i for¬
grunnen til høyre. (J. F. L. Dreier 1822.)
Kalfaret with the city gate in the
background and the summerhouse of Hans Tank to the right.
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nyplantede lindealle seg sydover fra Stadsporten i ca. 1200 meters lengde.
Den nordre del av alléen har linjerette trerekker formet som sammen¬
hengende arkader med Stadsporten som perspektivisk blikkfang (fig.
19).

I forrige århundre var Kalfaralléen bergensernes ynglingspromenade
om formiddagen, mens Nygårdsalléen var det fasjonable sted ettermid¬
dag og kveld. Schnitter skriver i 1916: «Kalfaret med sin over et aarhundrede gamle lindeallé, sin tætte række av velholdte haver bak male¬
riske murer og klippede hækker, sine stille kirkegaardsanlæg ... og synet
utovet Lundegaardsvandets speil, over fjeldene, fjorden og byen
(er)
endnu den skjønneste promenade, vort land eier».
Selv idag, etter at utsikten til sjøen er utestengt og gaten er blitt en
sterkt belastet trafikkåre, har Kalfaret bevart mye av sin egenart intakt.

—
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i parken ved Christinegård. (Foto forfatte¬
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Garden temple
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by author.)
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Romantiske anlegg
Ved utgangen av 1700-årene begynte innflytelsen fra de romantiske
strømninger i Europas hagekunst å gjøre seg gjeldende i Bergen, men
samtidig med at dette skjedde, levde de gamle, rotfestede hagetradisjoner videre.
Dikteren Claus Fasting (1746-91) var sterkt grepet av Rousseaus
ideer, en glødende naturvenn og en avgjort tilhenger av den romantiske
hagekunst. Han skrev spydig om «brogede uhyrer (polykrome hageskulpturer) i Kaalstycker, som man hos os kalder Haver» og «tydske og
hollandske Gartneres bedragelige Æsthetik». Selv bygde hah seg et lyst¬
sted i nærheten av Møhlenpris, hvor han anla en hage i romantisk stil
med lunder og alléer.
På Wernersholm syd for Bergen fantes de mest merkverdige utslag
av de sentimentale og svermeriske strømninger i tiden. Stedet ligger i
meget idylliske omgivelser ved Nordåsvannet. Eieren, kanselliråd Wer¬
ner Hosewinckel Christie, anla en kunstig kanal for å skille hovedbyg-

203

L4A

>

■*'.
57

■M
£L

L>

§
V*'

r:r,

---

•

-S&M.?

Fig. 21. Tepaviljongen
ved Eisero. (Foto for¬
fatteren.)
The tea
pavilion at Elsero.
(Photo by author.)

—

ningen og parken fra fastlandet. Langs sjøen ble det plantet en dunkel
allé, «Filosofgangen». Som en særskilt attraksjon oppførte han den
sA kalte Pappkirken, en miniatyrkopi av Pantheon i Roma, beregnet som
«landsbykirke» for bygdefolket, men oppført i lite varige materialer
hovedsakelig pappmaché. Alt det Christie hadde oppført ble revet ned
og fjernet av en senere, mer realistisk innstilt eier.
Pá Christinegárd ble Åsryggen ovenfor gArden utformet som en landskapelig park med tregrupper og lunder og med en klassistisk tempclpaviljong, «Mon Plaisir», pA utsiktskollen øverst oppe (fig. 20).
Lyststedet Elsero i Sandviken tilhørte den fremstAende patrisicrslek-

—
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Fig. 22. Kronstad. Infartsallé og portal. (Foto forfatteren.)
roach avenue and gate.

—

Kronstad. App¬

ten Rolfsen. Dagboksopptegnelsene fra Tønnes Rolfsens utenlandsreise
i 1806-07 viser at han hadde levende interesse for hagekunst og var sterkt
påvirket av tidens sentimentale natursvermeri.
Etter hjemkomsten gikk han i gang med å anlegge en romantisk park
i det kuperte terrenget ved Eisero. Anlegget eksisterer fremdeles og er
av en egenartet idyllisk og sjarmerende karakter. I et lite dalsøkk er det
utformet kunstige sjøer med en klassistisk biljardpaviljong bygget tvers
over vannet. Et vognskjul i nærheten er formet som et kapeli med tårn
og spir, og på en kolle med storslagen utsikt over fjorden og byen ligger
en åttekantet tepaviljong med svunget kineseritak (fig. 21). I sin tid
installerte Edvard Grieg seg i denne paviljongen mens han arbeidet med
Peer Gynt-komposisjonene.
Kronstad ligger fritt og dominerende på høyden syd for Store Lungegårdsvann. Anlegget ble til så sent som i siste del av 1840-årene, men
gir et rendyrket og virkningsfullt uttrykk for den tradisjonelle bergenske
hageform. Hagen ligger intimt avskjermet bak høye, hvitkalkete murer,
der en finner de typiske, overbygde portene. Innkjørselen fører gjen205

nom en lindeallé frem til en mektig hvitkalket portal med tak av svartglasert pannestein og hvelvet portåpning (fig. 22). Portalmotivet som
ble gjentatt i så mange bergenske anlegg, fant her sin fullkomne form
med avveide proporsjoner og monumental reisning.

Vernespørsmålet
I et moderne ekspansivt bysamfunn vil det nesten alltid være en prob¬
lematisk oppgave å verne hagekunstneriske minnesmerker. En stor del
av Bergens gamle hager og lyststeder er også forsvunnet eller ombygget
til ukjennelighet. Likevel er noen av de mest verdifulle anlegg, bl. a.
Kronstad, fremdeles intakt. Damsgård og Christinegård blir forsvarlig
skjøttet og vernet av private eiere. Elsero inngår i bymuseet «Gamle
Bergen» og er dermed sikret for fremtiden.
Å ta hånd om det som enda er bevart av Bergens gamle hager, må
ses som en sentral kulturoppgave. Både i nasjonal og nordisk sammen¬
heng representerer disse anlegg kunstverker av unik karakter.

Summary
Historie gardens in Bergen.
In the history of Scandinavian garden design, the old gardens of Bergen
represent a rather unique and interesting chapter. Although small and simple,
entirely lacking the monumentality and architectural splendour of the famous
continental gardens, the old Bergen gardens were created with an imaginative
sense of proportions and scale, expressing a genuine character that justifies
their classification far above the general provincial level.
In the original medieval city, which once was the capital and the cultural
centre of Norway, gardens were quite common and important visual features
in the townscape. Mostly they were primitive herb or apple yards in small
enclosures, but larger and probably more elaborate gardens existed in con¬
nection with the royal castle and several monasteries.
The renaissance garden was introduced in Norway in the 1540-ies by the
first Lutheran bishop of Bergen, who converted the dilapidated Franciscan
church into a magnificent cathedral and created a beautiful garden in the
Flemish style on the grounds of the former monastic garden.
For two centuries, the bishop’s garden remained as the most representative
garden in the city, serving as a model for other garden makers. For this reason,
and owing to the close cultural and commercial relations with the Netherlands,
the influence of the traditional Flemish style was predominant in the layout
of Bergen gardens even until the beginning of the 19th century.
The most remarkable period in the history of garden design in Bergen
commenced around the year 1750, under the leadership of wealthy citizens,
who displayed wideranging interests in art, cultural activities and country life,
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strongly influenced by the ideas of the age of Enlightenment and the dawning

Romanticism.

Their desires could not be satisfied within the narrow city limits, and
country houses with elaborate gardens became the fashion for all who could
afford it.
One of the earliest of these country houses was Møhlenpris, with a beautiful
location overlooking the seaward approach to the city, and with a walled-in
garden showing the traditional geometrical pattern of Flemish origin.
Damsgaard ranked as the most elegant country house near Bergen, a magni¬
ficent rococo mansion, fully expressive of the age and its yearning for beauty
and festivity. The location of the building at the foot of a mountain side, with a
wide meadow sloping downwards from the mansion to the fjord and with
sweeping views, took full advantage of the scenic qualities of the surroundings.
The gardens, however, were developed as enclosed areas adjacent to the house,
according to the traditional scheme.
A more advanced method of composition, with a central axis and symmetrical
layout, was applied at Frydenlund (1799).
Strangely enough, monumental terraced gardens are hard to find in the
Bergen area, in spite of the steep, rugged terrain conditions.
The only example of a monumental terrace composition is Christinegaard,
built in the earliest decades of the 19th century. This country house shows a
certain relationship with the Italian villa. The major approach to the rear side
of the mansion has an enclosed, rather austere character, while the garden
side seems light and hospitable. The garden is enclosed by whitewashed walls
on two sides, but the western front provides an unrestricted view over the
fjord and mountain scenery. Solid terrace walls support the garden, with
bastion-like corners developed as salute batteries, from where important
guests were greeted on their arrival.
Garden pavillions were important elements in the 18th century gardens
of Bergen, as architectural focal points, but also providing necessary shelter
for garden parties under the undependable weather conditions on the western
coast. Almost unique in Norway is the Chinese pavillion at Alvøen, south of
Bergen, built in 1797.
Polychrome wooden sculptures, mostly carved by local artists, also were
typical features of the Bergen gardens. An interesting collection of such
sculptures has been preserved at Alvøen.
Within the city boundaries, dedicated citizens started to plant avenues of
trees as public promenades. The famous avenue at Nygaard was cut down
90 years ago, but the beautiful linden avenue leading up to the city gate at
Kalfaret is still in existence.
The English garden style of the romantic period resulted in only a few
private parks in the Bergen area, all of which were restricted to a compara¬
tively small scale. One of the more interesting examples from this period is
the romantic park at Elsero, now the Old Bergen Museum.

Litteratur
SCHNITLER, CARL W.: Norske Haver. Kristiania 1916.
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C. TH. SORENSEN

Egeskov

Vi ved alle, at da »Lustgården« var ny og ung, var opretholdelsen af
større eller mindre haveanlæg ved slotte, herregårde og landsteder ikke
et problem, som det er det nu.
Det er svært, og det bliver sværere endnu. Men måske er der lyspunk¬
ter, nye muligheder. I Storbritanien opretholdes meget ved betalende
besøgende, men lad os ikke glemme, at der er mange store og værdifulde
tiltrækkende
anlæg, der er vel dygtigere gartnere der end i andre
lande, og endelig er begrebet publikum særlig opfyldt af interesse for
have, for Gardening. Endelig er den stilfærdigt virkende National Trust
sikkert meget betydningsfuld i sagen. I Danmark er der nogle få steder
forsøgt med løgparker, men det går vistnok ikke så godt mere, en er i
hvert fald opgivet. Bedre er det, når haven kan være tiltrækkende over
en længere tid, og det gartneriske forenes med anden udstilling, skulp¬
tur f. eks.
Det vil i denne forbindelse være rimeligt at fortælle om den fynske
herregård Egeskov, som ligger 30 km syd for Odense.
I den af Harald Langberg redigerede »Hvem Byggede Hvad« har Meir
Stein skrevet en lille artikel om slottet, kort og godt siges det, at:
»Egeskov, en af Danmarks prægtigste renæssanceborge, er opført i 1550’
erne for Frands Brockenhuus. Omflydt af voldgrave og velbefæstet
rejser sig et dobbelthus, d.v.s. to sammenbyggede fløje med fælles lang¬
side og frie gavle, på en kampestenssokkel. Det er bygget af røde mursten
i vendisk skiftegang. Mod øst to runde hjørnetårne, mod vest et firkantet
trappetårn. Øvre stokværk er fremragende og hviler på en rundbuefrise.
Over dette krager endnu et halvstokværk frem på samme måde. Gavlene
er kamtakkede og har gotiske blændinger.«
Haveanlægget er meget ejendommeligt, det er beskrevet med planer
og billeder i værket Danske Herregårdshaver, 1933, redigeret af Georg
Georgsen, Kai Gottlob og Vilh. Lorenzen. Det må formodes at stamme
fra 1713 til 40, da ejeren var Niels Kragh den yngre. Udtrykket formodes
kommer af, at det dog er besynderligt, at man så sent, da der i Dan-

—
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Fig. 1. Den franske havearkitekt Ferdinand Duprat’s parterre. Træet i aksen vil
formentlig blive fældet. Foto Helle Borup.

mark var en havekunstner som J. C. Krieger, anlægger en så primitiv
have som denne, men det kan også tænkes, at der blot er bygget videre
på noget bestående fra ældre tider. Det skal jeg ikke spekulere mere
på i denne forbindelse. Nu er ejerne grevinde Nonni og greve Gregers
Ahlefeldt-Laurvig-Bille. For ni år siden blev det nødvendigt at ratio¬
nalisere bedriften af skov og landbrug, og det betød, at en halv snes
familier måtte søge andet erhverv, men på de fleste danske godser har
det altid været trist at afskedige; gårdens folk hører gården til, man har
et ansvar over for sine hjælpere. Haven var i forvejen seværdig, man
14 - 691597 Lustgården 1969
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Fig. 2. Mest karakte¬
ristisk er det store
hækkvarter i den gamle
have øst for slottet. Der
er avnbøg, bøg og lind.
Foto Helle Borup.

satte sig for, at den skulle udbygges og gøres endnu mere tiltrækkende,
således at der i drift af have og kantine blev mulighed for at beskæftige
de mennesker, der ikke længere var brug for i skov og på mark. Grev¬
inde Nonni var vistnok særlig aktiv i denne sag. I en fin hestestald
blev der indrettet et smukt og hyggeligt cafeteria, hvor der bydes på
specielle traktementer, hvor der i det hele taget er godt at være. Til
udbygningen af haven søgtes forskellig bistand, særlig må nævnes den
fine og højtbegavede havearkitekt Ingwer Ingwersen, slotsgartner i Ro¬
senborg have, desværre for nylig død, kun 58 år gammel.
Havearkitekt Erna Sonne Friis har rådet med beplantninger, og ende¬
lig har den franske architecte paysagiste Ferdinand Duprat tegnet et
fint parterre i aksen øst for slottet. Ordet fint skal stå for, at der er et
rigtigt parterre de broderie og ikke de blomstrende misforståelser, som
det næsten altid bliver til i vore dage. Endelig er der nu planer om en
historisk køkkenhave.
210

M. JOHNSON

Dendrologföreningens Österrikeresa 1967
Salzburg — Graz — Eisenstadt — Wien 15-26 sept.

S:t Petrus, Salzburgs skyddspatron, anses åtminstone i Österrike ej blott
förvara himmelrikets nycklar, honom tillkommer även att härska över
vädrets makter. Oss 111 svenska dendrologer ansåg han lämpligt, att ef¬
ter en torr svensk sommar, i Salzburg mottaga med regn. Han bjöd visser¬
det fick vi uppleva
ligen inte på det värsta ”Salzburger Schnürlregen”
i Hellbrunn. Men även om inte regnet föll som snören från himlen, så
blev dock besöket vid Schloss Anif lite väl blött och framförallt med all¬
deles för ”lågt till taket”, för att vi skulle få uppleva det säregna intrycket
av en ”tredje dimension”, som den utsökt vackra engelska parken, om¬
given av höga alper, under en klar septemberhimmel skulle ha kunnat
skänka oss.

—

16.9. Schloss Anif
Besöket vid Anif var väl tänkt som en sorts aperitif till Österrikeexkursionen. Det kanske blev det, trots regnet, tack vare det älskvärda
och intresseväckande ciceronskap, som dess charmfulle ägare Graf von
Moy gav oss.
Det naturskönt belägna vattenslottet ligger ca 6 km söder om Salzburg. Det
har medeltida anor, och ”Herrn von Anif” omnämnes redan på 1200-talet.
Slottet är dock närmare belagt i urkunder först 1530. Under 15- och 1600-talen
skiftade äganderätten ofta. Mellan 1693 och 1814 ägdes Anif av furstebiskopar
av Chiemsee och användes då till sommarresidens. Den siste av dem, Sigmund
Christof Graf Walburg-Zeil, lät i början av 1800-talet omdana parken i engelsk

stil. Slottet fick sitt nuvarande romantiska utseende i engelsk nygotik vid en
genomgripande ombyggnad av Alois Graf von Arco-Stepperg under åren 183848. Den arkitekt, som hjälpte Graf von Arco att utföra hans genom besök i Eng¬
land påverkade byggintentioner, hette Heinrich Schönauer. Hans Hofgärtner,
Strobl, medverkade vid parkens utvidgning och berikande. Graf von Arco dog
1891 och hans enda barn, Sophia, gifte sig 1890 med Ernst Graf von Moy. Nu¬
varande ägaren är deras nevö, Dr Johannes Graf von Moy, som med stort in¬
tresse och pietet vårdar slott och park.
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Fig. 1 a. Schloss Anif från NV. Till exteriör som interiör ett av de mest lyckade
och välbevarade exempel på Walter-Scott inspirerad nygotik, som överhuvud¬
taget finns. Den lilla bastionen på slottets högra sida döljer ett båthus. •
Schloss Anif near Salzburg, from the North-West. One of the most perfect
examples existing of the Gothic revival, built in the 1830-ies by count von
Arco with the help of Heinrich Schönauer, an architect of whom little is
known. (By premission of Country Life. Photo Bildesstelle Salzburg.)

—

Denna engelska slottspark om 35 ha har en säregen belägenhet omgiven
av höga alper. Den ligger på tre mjukt avgränsade terrasser, som utgörs
av floden Salzachs tidigare bankar. Anläggningen är väl utförd med om¬
växlande stora, öppna gräsytor och trädgrupper samt med trädridåer i
periferien. På ett raffinerat, omärkligt sätt har man lyckats foga in
gångsystemet i parklandskapet.
Växtmaterialet är det traditionella och många träd (nu över 160 år
gamla) har nått ansenlig storlek. Dendrologiskt anmärkningsvärda är
ett par relativt unga sumpcypresser, som tycks trivas väl i dessa alp¬
trakter. En vacker flikbladig form av fläder, som uppkommit genom
självsådd, var ägaren glad över att kunna visa, liksom sitt 96-åriga exem¬
plar av heliotrop, som årligen flyttas ut i en rabatt i parken.
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Fig. 1 b. Schloss Anif. Utsikt mot söder över borggården och vattnet mot
Scenery to the south across the courtyard and the pond towards
Untersberg.
the Untersberg mountain. (By permission of Country Life. Photo Bildesstelle,
Salzburg.)

—

215

16.9. Schloss Hellbrunn
Bland de många slotten i och kring Salzburg, de flesta byggda eller
tidvis ägda av furstbiskopar av Salzburg, är Hellbrunn ett av de mest
berömda, delvis beroende på att anläggningen i stort sett har fått bibe¬
hålla sin ursprungliga form i över 350 år.
I en paradisiskt naturskön trakt, rik på källflöden, lät Markus Sittikus,
Reichsgraf von Hohenems (f. 1574, d. 1G19, furstärkebiskop av Salzburg 16121619) under åren 1613-1615 uppföra lustslottet Hellbrunn. Han hade tillbragt sin
barndoms- och ungdomstid i Rom, först hos sin onkel Marco Sittiko i Frascati,
som ägde och bebodde efter varandra flera av de berömda romerska villorna,
bl. a. Villa Vecchia och Villa Mondragone. Som kammarherre hos påven Kle¬
mens VIII bodde Markus Sittikus hos kardinal Aldobrandini i hans förnäma
villa. Intrycken från Rom utgör bakgrunden till att slott och park vid Hellbrunn
kom att få en utformning i manieristisk, italiensk senrenässans. Redan vid till¬
trädet till biskopsämbetet i Salzburg inkallade han från Italien, främst för domkyrkobygget, arkitekten Santino Solari. Denne fick också uppdraget att utföra
anläggningarna vid Hellbrunn. Hans medarbetare var likaså italienare, ss. bild¬
huggarna Hieronymo Presto och Bernardo Zanini samt målarna Nicolo Pelle¬
grino och Arsenio Mascagni.

Trädgården är rik på skulpturer, grottor, dammar och kaskader, de
sistnämnda ofta med överraskande effekt. I slottets suterrängvåning fin¬
ner man även fem grottor (sala terrena) inrymda, bland vilka ”die
Vogelsanggrotte” torde få räknas till de mera märkliga. Här frambringas
ett 30-tal olika fågelstämmor från pipor gömda i grottans tuffvalv. Dessa
pipor slutar i en vattenbehållare, vilken luften från ett med vatten drivet
orgelverk passerar och på så sätt åstadkommer förvånansvärt natur¬
trogna fågelläten.
I en särskild grottbyggnad inrymmes en ”Mechanisches Theater”. Den
visar borggården av en slottsbyggnad i vars valvgångar man ser 262
därav 113 rörliga
olika figurer
utföra olika hantverk. Ett teater¬
valven,
och grenadjärer marscherar
sällskap spelar en pjäs i de nedre
över borggården allt under det att trumpetare blåser från balkongerna.
Den drivs genom ett mycket enkelt vattenverk med ett horisontellt ställt
vattenhjul från vilket kraften överföres till trähjul med metalltänder.
Talrika trådar reglerar figurernas rörelser. Denna mekaniska dockteater
är av senare datum än de övriga vattenspelen. Den utfördes under åren
1747-53 av en bergarbetare från Dürrnberg med namnet Lorenz Rosen¬
egger. Från de italienska renässansanläggningarna finns sådana meka¬
niska teateranläggningar beskrivna. Denna lär vara den enda av samma
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utförande som överhuvudtaget finns kvar, och den är än idag helt funk¬
tionsduglig.
Markus Sittikus brukade roa sig med att ordentligt blöta ned sina höga
gäster med konstlade regn och vattenstrålar, som överraskade dem på
rundvandringen i anläggningen. Nu roar sig guiden med att låta besö¬
karna överraskas av dessa ”Salzburger Schnürlregen”.
I den vidsträckta parken finns flera sevärdheter. Vår tid var dock för
knapp för besök. Härute har furstbiskoparna långt innan slottsanläggningen utfördes haft en djurgård. Den finns omnämnd redan 1421. Syd¬
västra delen av parken innehåller fortfarande en djurpark, som för¬
valtas av ”Verein Salzburger Tiergarten Hellbrunn”. Här finns främst
djurarter som hör alpvärlden till, såsom stenbock, gems, hjortar, rådjur,
murmeldjur etc.
Sydväst om Hellbrunns slottspark reser sig Heilbrunner Berg. På dess slutt¬
ning lät Markus Sittikus 1615 bygga ett mindre lustslott, Waldembs eller det s. k.
”Monatsschlösschen”. Det senare namnet kommer därav, att det lär ha uppförts
på en månad. Arkitekt och arbetsledare var också här Santino Solari. Där är
numera inrymt en etnologisk avdelning av Salzburgs Museum. Samma år lät han
längre upp på berget i ett gammalt stenbrott bygga en imposant friluftsteater.
Denna teater har blivit berömd därför att det lär ha varit här, som första
gången en opera uppförts på en scen norr om Alperna. Här spelades 1617 bl. a.
Claudio Monteverdis ”Orfeo”.

Schloss Mirabell
Furstärkebiskop Wolf Dietrich von Raitenau, som på mödernet här¬
stammade från den rika släkten Medici, hade redan som 28-årig, 1587,
tillträtt det furstliga ärkebiskopsämbetet i Salzburg. Han var en vidlyftig
renässansfurste med en sådans fel och förtjänster. Bl. a. var han en stor
byggherre, som förvandlade Salzburg från en medeltida stad till en ba¬
rockstad.
Från 1604 hade han lyckats anställa i sin tjänst dåtidens mest berömda arki¬
tekt, italienaren Vincenzo Scamozzi, som här införde barocken norr om Al¬
perna. Bl. a. lät Wolf Dietrich bygga Residenset och påbörjade även byggandet
av domkyrkan med S:t Peter skyrkan i Rom som förebild. Den gamla hade för¬
störts genom en brand 1598. Från hans tid härstammar även Kapitelhaus
och Hofmarstall och ytterligare några av Salzburgs kända byggnader. Han höll
ett glansfyllt hov, där också musiklivet blomstrade, såväl konsertmusiken som
den kyrkliga. Han lät 1591 grunda Salzburger Hofkapell.
Till sin livsledsagarinna hade han valt en av stadens skönaste döttrar, Salome
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Alt, och åt henne lät han 1606 bygga ett mindre slott, som han kallade Altenau.
Wolf Dietrich blev av flera orsaker 1612 avsatt från sitt ämbete och sattes i
fängelse på fästningen Hohensalzburg där han dog 1617.

Hans efterträdare Markus Sittikus installerade sedermera en av sina
älskarinnor, Mirabella, på Altenau och ändrade då namnet till Mirabell.
En annan, madame Mabon, lär han ha placerat på Hellbrunn.
Furstärkebiskop Johann Ernst Graf Thun (1687-1709) gav - vad man
lyckats rekonstruera, då alla ritningar och dokument tyvärr har förkom¬
den då berömde barockarkitekten, Bernini-lär jungen och Schönmit
brunns i Wien skapare, Joh. Bernhard Fischer von Erlach i uppdrag att
här utföra en större och förnämare anläggning. Man anser, att parterranläggningen i trädgården, flera vaser med bl. a. ormmotiv samt två
fäktarskulpturer, är det som finns kvar av Fischers hand. Salzburg har
dock fortfarande många fina byggnadsminnen från den tid då Fischer
var verksam här. Dreifaltigkeitskirche, Franziskanerkirche, Johannisspi¬
tal och Johanniskirche, Kollegienkirche, Ursulinerinnenkirche, Felsen¬
reitschule, Hofstall, Pferdeschwemme med skulptur av Mandl 1670 m. m.,
samt Schloss Kiesheim 6 km V om Salzburg.
Ärkebiskop Franz Anton Fürst Harrach (1709-1727) anlitade för sina
palats- och slottsbyggen den österrikiske senbarockens mest berömda
arkitekt Johan Lucas von Hildebrandt. Vid sitt tillträde till ämbetet i
Salzburg gav Fürst Harrach Fischer avsked och uppdrog åt Hildebrandt
att ge Mirabell den slutgiltiga utformningen. Två namn har dessutom
knutits till Mirabellgarten, Mathias Diesel efter 1710 och Franz Anton
Danreiter efter 1728. De ha efterlämnat förnämligt bildmaterial över

—

—

—

anläggningarna.
I Mirabellträdgården finns också en friluftsteater (Heckentheater).
Trädgårdsarkitekt Walter Bauer höll ett litet anförande för oss om den
och nämnde bl. a. att den lär ha tjänat som förebild för häckteatern på
Drottningholm.
Planerat var att vi på kvällen skulle få uppleva en Mozartkonsert i den
stora marmorsalen på Mirabell. På grund av sjukdomsfall blev denna in¬
ställd och istället ordnades ett besök på Hermann Aichers berömda ma¬
rionetteater för en del av vårt sällskap. De övriga fick tillfälle att vara
med om en folkloreafton ”Salzburger Abend Alpinia” på Stieglkeller.
Det blev ej nämnvärd tid över för andra sevärdheter i Salzburg. Några
hann väl dock göra ett flyktigt besök på den underbart vackert belägna
S:t Peters Friedhof. Här finns fint ornamenterade gravmonument samt i
klippan inhuggna katakomber, som härstamma från den urkristna tiden
i romar staden Juvavum.
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17.9
Vår färd från Salzburg gick på motorvägen österut genom Salzburger
Flachgau, ett mjukt och vågigt alpförlandskap, för att snart komma in i
det natursköna Salzkammergut med fina utsikter över sjöarna Mondsee
och Attersee och mot den omgivande fjällvärlden. Under färden iakttog
vi hur de nyanlagda vägslänterna var armerade mot erosion med hop¬
flätade vidjebuntar, som man hade hakat fast i sneda rader. De bestod
mestadels av rödvide ( Salix purpurea), som villigt växte fast med rik
skottutveckling.
Vid Regau lämnade vi Autobahn och tog vägen till den gamla huvudsta¬
den i Ober-Österreich, Gmunden (14 000 inv.), vilken är belägen vid norra
sjöändan av den sagolikt vackra Traunsee. Här gjorde vi ett kort uppe¬
håll varvid vi fick tillfälle att göra några dendrologiska anteckningar i den
lilla kurparken. Vi noterade bl. a. ett praktfullt exemplar av Sequioadendron giganteum, som mätte 410 cm i stamomfång 150 cm över marken,
granna lulpanträd, gulbladiga asklönnar, ginkgo samt en stor Paulownia

tomentosa.
(Någon undrade här över detta växtnamns etymologi: Det var de båda
botanikerna von Siebold och Zuccarini, som i sin ”Flora japonica’ beskrev
trädet under namnet Paulownia imperialis för att hedra prins Friedrichs av
Nederländerna gemål och storfurstinna av Ryssland, Anna Paulowna. Thunberg hade redan tidigare givit det namnet Bignonia tomentosa, vilket är orsaken
till att namnet skrivs Paulownia tomentosa (Thbg) Steud.)
Längs den tre km långa See-Esplanaden sträcker sig en fin allé av till ett
valv klippta hästkastanjer. Härifrån har man en härlig utsikt över Traunsee
med berget Traunstein t. v. och längst i söder höjer sig i fjärran bergmassivet
Totes Gebirge. T. h. ser man på nära håll Schloss Ort. Det består av två slott:
das Seeschloss med anor från 1000-talet på en ö och ett på 1600-talet byggt
renässansslott på en udde innanför. Båda tillhörde på sin tid kejsar Frans
Josef’s nevö, Erzherzog Johann Salvator. Han måste efter viss inblandning i
Mayerlingdramat och en mot kejsaren riktad skrift gå i landsflykt. Slotten in¬
rymmer nu resp. forstförvaltning och forstmästarskola.

Nästa uppehåll denna dag gjorde vi i Bad Ischl, 32 km från Gmunden.
Vägen dit gick längs västra stranden av Traunsee, där vi passerade
Traunkirchen med sitt gamla kloster, vackert beläget på en halvö, nu
kyrkoherdeboställe, samt fiskarkyrka med berömd predikstol. Här fanns
också Johann Wolfs förnämliga alpträdgård, som tyvärr var under av¬
veckling och därför ej nu ansågs värd ett besök. Mittemot oss reste sig
det majestätiska Traunstein (1 691 m).
Vid sydändan av Traunsee passerade vi industriorten Ebensee med
sitt 1607 inrättade saltsjudverk, dit ledningar med saltlösning (Sole)
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leder från gruvorna i Hallstatt, Altaussee och Ischl. Det är en liten pitto¬
resk stad vid foten av det mäktiga Höllengebirge. Här finns också ett
berömt kristallglasbruk. Bergbranterna mot vägen var här i trakten ym¬
nigt övervuxna med skogsklematis (Clematis Vitalba).
Härifrån följer vägen floden Trauns vackra dalgång 16 km till staden
Bad Ischl, ”Salzkammerguts hjärta”. Den ligger djupt nere i Traundalen, omgiven av sex höga berg, die Katrin, die Hohe Schrot, Hainzen,
Sandling, Loser och Jainzen. Här tillbragte kejsar Frans Josef 83 somrar.
Hans föräldrar bodde redan här som kurgäster. Den nuvarande ”Kaiser¬
villa” fick kejsarparet i bröllopsgåva 1854. Den ligger på sluttningen av
det 835 m höga kalkrika berget Jainzen. ”Der Kaiserpark”, som omger
villan och som utgjorde vårt besöksmål här i Ischl, är planterad i engelsk
stil med såväl inhemska som främmande trädslag. Där fanns vackra
blodbokar, Cladrastis lutea, Corylus colurna, Pterocarya fraxinifolia,
Ginkgo biloba m. m. Markfloran bestod av blåsippor, Aposeris foetida,
Asarum europaeum, Cyclamen europaeum (vid vårt besök ännu i blom),
Epipactis latifolia. Framför villan finns en springbrunn utförd i barock¬
stil av skulptören Viktor Tilgner. Då träden prunkar i sina höstfärger är
intrycket av parken storartat. Ischl har anor sedan romartiden, då det
utgjorde en tullstation vid den gamla saltvägen, och på medeltiden
blomstrade salthandeln här. Men det var under Frans Josef’s tid, som
Ischl hade sin glansperiod med ett mondänt sällskapsliv, där celebriteter
från Europas alla hörn samlades. Även musiklivet blomstrade och stora
namn såsom Johannes Brahms, Johann Strauss, Gustav Mahler och Franz
Lehar har under längre perioder vistats här.
Då man reser i Österrike skänker skönheten hos det storslagna land¬
skapet mer än något annat outplånliga minnesbilder. Under vår fortsatta
färd passerade vi bl. a. Hallstätter See, där vi från S:t Agatha hade en
underbar utsikt över sjön, och i de lättande dimmorna kunde vi skönja
den gamla staden Hallstatt med det 2 996 m höga berget Dachstein i
fonden.
Hallstatt har fått sitt namn av saltfyndigheterna i trakten, och det var här
man 1846 vid utgrävningar i ett gravfält fann rika lämningar efter den kultur¬
epok, som omspänner tiden 1000-400 f. Kr. och som fått sitt namn från fynd¬
platsen. Hallstattkulturen var eljest spridd över större delen av Mellaneuropa
och utgjorde en övergång från bronsåldern och den keltiska järnåldersepok,
som kallas La Téne-kulturen (omkr. 500 - Kr. f.). Den senare upphörde vid ro¬
marnas maktövertagande.

Vägen gick sedan brant uppåt mot Pötschenpasset (992 m). Bussen
gick så sakta att vi kunde botanisera från bussfönstren. Här växte i bran220
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Fig. 2. I Ausseer Alpengarten. (Foto Stastny.)

terna rikligt med högvuxna örter: Gentiana asclepiadea, Adenostyles gla¬
bra, Senecio nemorensis och Prenanthes purpurea.
Där marken övergick i ängsmattor lyste dessa av låga, senblommande
gentianor.
Efter 23 km färd har vi nått Gasthof Tanne med ingången till vårt
tredje besöksmål, Ausseer Alpengarten. Anläggningen är kommunal och
väl egentligen avsedd att representera den inhemska floran och då främst
alpväxter. Här har man dock även inplanterat rätt mycket av utländsk
härkomst. Gartenleiter Fred Schlacher tog emot oss och visade oss runt
i anläggningen. Här fanns också en liten damm, och vad som mest fäste
sig i minnet var den lilla tvååriga, blå höstblommande Gentiana ciliata,
som växte vild på sluttningarna mot dammen.
Vägen gick härifrån över floden Traun vid Bad Aussee, och efter 22,5
km passerade vi vid byn Klachau vattendelaren mellan Traun- och Ennsdalarna. På en bergssluttning t. v. såg vi de gamla kyrkorna vid Piirgg
med berömda freskomålningar från 1200-talet, utförda av konstskickliga
munkar från benediktinklostret i Admont. Strax t. h. framför oss hade vi
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renässansslottet Trautenfels, byggt 1609 och känt för sin vackra riddarsal med freskomålningar av Carpophorus Tencala från 1670.
Efter 40 km passerade vi staden Liezen med järnverk och keramik¬
industri. Vägen går nu utanför staden och vi fortsätter i Ennstal mot
Admont. På de saftgröna ängssluttningarna gick här allgäukor och betade.
Vid 50 km hade vi byn Ardning t. h. och t. v. vallfartskyrkan Frauen¬
berg. Här utbredde sig ett fint panorama över Admont med slottet Röthelstein på en klippa t. h. och ingången till det natursköna Gesäuse. Efter
59 km har vi nått köpingen Admont (3 500 inv.). En mindre grupp av
vårt sällskap fortsatte 6 km upp till Oberst Klinkehütte, som är belägen
på en liten fjälläng (”Alm”) på sluttningen av det 2 184 m höga berget
Kalbling. Detta berg består av dolomit med mäktiga skikt av korallkalk.
Här finner man en utpräglad kalkflora med alpina arter, ss. Achillea clavenae, Campanula caespitosa, Heliosperma, alpestre, Helianthemum
alpestre, Hutchinsia alpina, Rhododendron hirsutum och stora bestånd av
den låga österrikiska bergtallen Pinus mugo var. mughus. Subalpint
växte rikligt med julrosor ( Helleborus niger), stormhatt ( Aconitum na¬
pellus), Gentiana asclepiadea, Adenostijles glabra, Prenanthes purpurea
m. m. Gems rör sig uppe bland klipporna, och i skogen nedanför hör man
vid denna tid hjortarnas brunstläten. En och annan vråk eller falk ser
man segla ut från klipphyllorna liksom alpkajorna från sina hål i den
rel. lösa bergarten. För dem som fick vara med var det säkert en av höjd¬
punkterna under resan att uppleva soluppgången däruppe på fjäll¬
branten.
Vi övriga övernattade i Admont och några försökte före mörkrets in¬
brott hinna med ett besök i den intressanta klosterträdgården med sina
rika dahlia- och rossortiment. Särskilt gällde det dem, som tidigt nästa
morgon skulle göra en utflykt till en gentianaäng ovanför slottet Kaiserau.
Där växte nämligen rikligt med höstblommande gentiana-arter, främst
då G. anisodonta, G. germanica och G. austriaca. Även den blå G. ciliata
förekom här.
Den stora sevärdheten i Admont utgjorde dock benediktinklostret med sitt
berömda barockbibliotek.
Klostret grundades 1074 av ärkebiskop Gebhard i Salzburg här ”in valle
Ademundi” (i Edmunds dal) och de första munkarna kom från S:t Peter i Salz¬
burg. Till grund för stiftelsen låg en donation av stora markområden, som
ägdes av en rik grevinna Hemma av Friesach i Kärnten. Klostret byggdes om
på 1700-talet och efter en förhärjande brand 1865, då man dock lyckades
rädda biblioteket, har det blivit återuppbyggt. Biblioteket rymmer ca 130 000
band, 1 400 handskrifter samt 610 inkunabler. Takmålningarna utfördes av
Bartolomeo Altomonte 1775-76 och de många förnämliga träskulpturerna har
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Fig. 3. Gesäuse vid

Gstatterboden. (Foto
The river
Stastny.)
Enns flowing through
Gesäuse, one of the
most beautiful alpvalleys of Austria.
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utförts av Joseph Thaddäus Stammei (1695-1765), som större delen av sitt
liv verkade i klostret i Admont. Han räknas som den främste träsnidaren efter
gotiken. I en sidoflygel finns ett naturhistoriskt museum med bl. a. en ento¬
mologisk samling av 250 000 insekter. Sevärd är även klostersmedjan med en
samling av steierskt konstsmide.

Dahlia-sortimentet, vilket omfattar ca 600 sorter med många egna
uppdragningar, har nuvarande Stiftsgärtner Karl Nutzinger till upphovs¬
man, liksom det stora rossortimentet.

18.9
Färden gick från Admont genom Gesäuse, en av de naturskönaste
alpdalarna i Österrike. Den utgörs av en 16 km lång, skogbeklädd klyfta
genom vilken floden Enns ”susande” flyter fram. Det är ekot från vat¬
tenbruset mot de höga fjällväggarna, som åstadkommer det ständiga sus
av vilket dalen har sitt namn. Vi stannade en stund efter 17 km i Gstat¬
terboden för fotografering och beundran av det sköna landskapet. Orten,
som har järnvägsstation, utgör utgångspunkten för bergturer i Ennstalalperna. Den är dessutom känd för att ha Österrikes bästa forellfiske.
Efter 24,5 km möter vi en sjöliknande utvidgning av floden vid den vac¬
kert belägna köpingen Hieflau, där Erzbach mynnar i Enns.
Vi lämnade här Gesäuse och Ennsdalen och följde sedan Erzbach i rikt¬
ning mot Eisenerz och Leoben. Vi hade fortfarande några höga berg med
Kaiserschild t. h. (2 083 m) och senare Pfaffenstein t. v. (1 871 m). Strax

223

därefter, vid ca 40 km färd, öppnade sig dalen med utsikt över det röd¬
bruna Erzberg med sina terrassliknande dagbrott och jättestor slagghög.
Vid 43 km passerade vi den gamla staden Eisenerz.

Vägen fortsatte sedan starkt uppför med ända till ca 21% lutning un¬
der 2,5 km till passet Präbichl (1 227 m). Det är en betydande vinter¬
sportort med bl. a. 4 skidliftar. Passet utgör vattendelare mellan Ennsoch Murdalarna. Vi gjorde här en kort rast och tittade på de höstblommande gentianorna på en äng strax intill rastplatsen. Därefter gick fär¬
den nedför med flera branta utförsbackar (ca 18% ) till den långsträckta
köpingen Vordernberg med sin rangerbangård. Här i ”Vor-den-Berg”
varmed hänsyftas på Erzberg hade man fordom hyttorna för smältning
av malmen. Numera ligger de i industriorten Donawitz, som vi passerar
efter ca 65 km.
Staden Leoben når vi vid 69,5 km. Här stannade en av bussarna med
en grupp, som besåg bergs-skogsbruk på koncernen Franz Mayr-Melnhof’s domäner. Deras forstförvaltning låg i den västliga förstaden Göss i
närheten av det i Steiermark välkända Gösser Brauerei, Steierinarks
äldsta, ca 900 år gammalt och inrymt i ett f. d. nunnekloster.
Deltagarna i skogsexkursionen kunde bl. a. notera, att man här på
fjällbranterna hade en årlig tillväxt på granen av 60-70 cm. Den högsta
granen ( Picea abies ) hade en höjd av 48 m. Man hade på sina ställen
gjort försök med gröngödsling med lupiner, något som dock visat sig
olämpligt då jorderosionen därigenom stegrades. Gräs, främst svingelarter, var lämpligare.
Här var man tvungen att vinscha fram virket från branterna till bas¬
vägen. Trots detta hade man ungefär samma avverkningskostnader som
i Sverige.
Hjortstammen var här den per ytenhet tätaste i Österrike. För att för¬
hindra för stor åverkan på skogen drev man under vintern ihop hjor¬
tarna i större fållor. För horn uppbyggnaden äter nämligen handjuren
trädens bark.
Övriga resenärer fortsatte med sina två bussar mot vårt nästa besöks¬
mål Alpengarten i Frohnleiten. Vägen följde hela tiden Mur-dalen och
efter ungefär 10 km passerade vi förbi staden Bruck an der Mur med sina
fina gotiska byggnadsminnen
”Kornmesserhaus” m. m. Tiden var
för knapp för ett besök. Efter 108,5 km av dagens färd är vi framme i den
vackert belägna köpingen Frohnleiten. Här lät under 1930 och 40-talen
framlidne Freiherr Franz Mayr-Melnhof anlägga en större alpträdgård
med ett mycket rikt växtsortiment. Den är naturligt anlagd på den
branta sluttningen av en framskjutande kalkklippa. Hit flyttades det

—
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växtmaterial, som fanns kvar från Dr Fritz Lempergs botaniska trädgård
i Hatzendorf efter kriget och dennes död i slutet av 1940-talet. Den gamle
Franz Mayr-Melnhof lade ner stort intresse och mycket pengar på alp¬
trädgården och sin stora park och hade anställt skickliga medarbetare
för anläggning och vård. Man utgav härifrån fröbyteslistor med intres¬
sant innehåll, vilka var mycket uppskattade bland världens botaniska
trädgårdar. Efter hans död avskedades trädgårdsföreståndaren, och an¬
läggningen förföll. Från 1967 har man dock anställt Gartenbautechniker
O. Singer som Gartenleiter, vilken nu var ciceron och, vad man vill hop¬
pas, åter kan sätta den istånd.
Bland de växter, som blommade vid denna sena årstid, må nämnas de
båda Lespedeza-arterna L. Thunbergii (syn. Desmodium pendulif lorum)
och L. kiusiuianum med sina purpurröda ärtblommor. Den rosa Silene
schafta var ännu i blom liksom även Cyclamen europaeum. I närheten av
en liten damm stod det praktfulla gräset Ar undo donax. I klippspringorna
och bland stenarna växte tuv- och mattbildande torrbyggare i stor art¬
rikedom av främst släktena A renaria, Minuartia, Dianthus, Saxifraga,
Sedum, Sempervivum, Androsace m. fl. Berget låg i utkanten av parken,
där några även gjorde en kort rundvandring.
Vi reste därefter vidare mot Graz längs vänstra Mur-stranden. Efter
en dagsetapp om 137 km nådde vi på kvällen Graz för uppehåll under
följande tre nätter.

19.9
Dagen ägnade vi åt staden Graz anläggningar. Efter att ha samlats vid
Stadtgartenamts kontor på Muchargasse, där Stadtgartendirektor R. Zeiler hälsade oss välkomna, besåg vi först stadsparken under ledning av
bitr. Stadtgartendirektor J. Schögler. Graz, Österrikes andra stad, ”die
Stadt im Gränen”, har bl. a. ett gemensamt med Sveriges andra stad,
”det gröna Göteborg”, att stadsparken är anlagd på raserade befästningsanläggningar, här i Graz redan 1738, något som först 1823 påbörjades
betr. Kungsparken i Göteborg. Stadsparken i Graz omfattar ca 18 ha.
Trädbeståndet är magnifikt med bl. a. verkligt granna exemplar av Ginkgo
biloba, Cercidiphyllum japonicum m. m.
De gamla vattenfyllda vallgravarna finns delvis kvar, och över murarna
hade man på ett avsnitt planterat Lespedeza Thunbergii som en enhetlig
plantering. Den vällde över murarna som kaskader, och dess purpurfären ovanlig skönhetsupplevelse.
gade ärtblommor speglade sig i vattnet
som ligger på den plats,
Schlossberg,
restaurant
vi
lunch
på
intog
Vår
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Fig. 4. Botaniserande
damer under ett fikon¬
träd vid Schlossberg,
Graz. (Foto Johnson.)

där en gång den gamla borg var belägen, vilken dominerade stadsbilden
och givit upphov till stadens namn (slav. gorod, grad, graz = borg). Bor¬
gen raserades efter Wien-freden 1809. Från 1839 har man utfört plante¬
ringar på berget och dess sluttningar. Bl. a. har man där anlagt en Alpengarten. På sydsidan trivs ädelkastanj, fikon, Cistus-arter m. fl. värmeälskande lignoser.
På eftermiddagen ägnade vi ett par timmar åt Schloss Eggenberg, som
ligger ett par km väster om staden.
Riksfursten, prins Johann Ulrich von Eggenberg lät från 1625 till sin död
1633 bygga och utsmycka slottet som representationsbyggnad. Detta får nu
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räknas som det mest betydande barockslottet i Steiermark. Byggnads- och in¬
redningsarbeten pågick även senare sä gott som under hela 1600-talet.
Den nederländske arkitekten Laurenzio van de Sype hade ledningen av
slottsbygget under åtta år till sin död 1633. Därefter överlämnades arkitektskapet till italienaren Pietro Yalnegro. Han lär bl. a. ha skapat arkaderna mot
inre borggården. Schloss Eggenberg är vida berömt för sina fresker utförda av
”fürstlich Eggenbergscher Hofmaler” Hans Adam Weissenkirchner (1646-95)
liksom för sina förnämliga stuckaturtak av Allessandro Sereni från 1670.

Parken omlades till engelsk stil från 1824. Vem som var trädgårdsarki¬
tekt är numera obekant enligt uppgift på parkförvaltningen i Graz. Här
såg vi bl. a. stora Catalpa bignonioides, Paulownia tomentosa och Gleditsia triacanthos var. inermis. Framför slottet spatserade påfåglar om¬
kring, i den torrlagda vallgraven låg kronhjortar och idisslade, och längre
bort i parken betade mufflonfåren.
I en utkant av parken har man anlagt ett omfattande lapidarium med
skulpterade romerska gravstenar, milstenar och andra stenskulpturer och
reliefstenar till stor del härstammande från den gamla romerska staden
Flavia Solva, som låg på nuvarande Leibnitzer Feld.
Schloss Eggenberg innehades till 1939 av den steierska ätten Herber¬
stein. Sedan dess tillhör det Bundesland Steiermark och förvaltas av
staden Graz. Där inrymmes nu, dels ett jaktmuseum, dels avdelningar av
Graz stadsmuseum.
Efter besöket i Eggenberg gjorde vi samma dag en bussutflykt till
Deutschlandsberg och åter. Vägen gick västerut genom en skogrik och
kuperad terräng. Efter 14 km passerade vi Kainach-dalen och avtagsvägen
till Piber, där stuteriet för de världsberömda lipizzanerna för Wiener
Hofreitschule är beläget. Senare, efter en ny skogstrakt, åkte vi igenom
de idylliska byarna Pichling och Rassach med blomsterprydda små hus i
steiersk stil och med pergolor och bersåer med vinrankor. Vid husen låg
också stora högar av nyskördade gula pumpor. Dessa används till krea¬
turs- och svinfoder, och av fröna gör man ett slags matolja, ”Kürbis¬
kernöl”.
Snart når vi ned i Stainzbach-dalen. I kanten av den lilla köpingen
Stainz ligger t. v. på en höjd ett f. d. augustinkloster (1229-1785), vilket
numera är ombyggt till ett slott tillhörande greven av Meran. Kloster¬
kyrkan är berömd för sitt fina barockaltare, och vi gjorde här ett kort be¬
sök.
Strax intill infarten till kyrkan och slottet stod två verkligt magnifika
tulpanträd med en höjd av 25-30 m och ett stamomfång av 4 m (1,5 m
över marken) . Stainz är känt för sitt goda vin, ”Stainzer Schilcher”, som
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Fig. 5. Schloss Eggenberg intill Graz. Ståtligt barockslott med visst tycke av
Skokloster. (Foto Johnson.)
Schloss Eggenberg not far from Graz. One of the
finest Baroque Castles in Steiermark.

—

främst kommer från ”Engelweingarten” belägen på höjdsluttningarna
bakom slottet.
Vi for sedan genom en frukt- och vinodlarbygd och nådde efter 42 km
staden Deutschlandsberg med sin gamla borg omgiven av vingårdar.
Burg Landsberg utgjorde från medeltiden och fram till sekulariseringen 1802

ett administrativt centrum för furstbiskoparnas av Salzburg besittningar i VästSteiermark och ägdes tidvis av dem själva, tidvis av deras höga tjänstemän.
Sedermera har borgen varit omväxlande i statlig och privat ägo. Numera har
staden Deutschlandsberg hand om vården av den. Krigets härjningar har gjort
den till ruin, men man har restaurerat vissa delar. Bl. a. har här inrättats en
rymlig och trivsam Burgtaverne med förnämlig utsikt över landskapet och den
lilla staden.

Här fick vi uppleva en ”Buschenschenke” i äkta steirisk stil. Ett musik¬
kapell med hornmusik och dragspel mötte oss, när vi steg ur bussarna,
och till tonerna av en marsch tågade vi in i värdhussalen, vilken träd¬
gårdsmästaren hade dekorerat med markens gröda i all dess mångfald,
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löv, blommor, sädesax, majs- och hirskolvar, frukt och druvor. Vid an¬
komsten bjöds ”Brettljause mit Slivowitz” och efter ytterligare rätter med
frukt och husets egna viner gavs även tillfälle till dans efter riktig steiermusik från det flitiga kapellet. Efter denna gemytliga Steierabend anträdde
vi återfärden till Graz vid 10-tiden på kvällen. Här intill borgen växte flera
mycket gamla och mäktiga ädelkastanjer och ett par stora valnötsträd.
I slottsbrunnen växte hjorttunga (Asplénium scolopendrium) och vid en
bäck intill borgen den sällsynta Saxifraga paradoxa ( Zahlbrucknera p.)-

20.9
På förmiddagen gjorde en del av vårt sällskap en utflykt till grazbornas ”Hausberg”, Schöckl (1 446 m). Man når bergplatån med en 3 km
lång ”Gondellift” från S:t Radegund, som ligger 16 km Nö om Graz.
Vädret var inte det bästa med ett lätt duggregn, som förstörde den eljest
fina utsikten häruppe. Vid klar sikt skall man härifrån kunna se den
20 mil avlägsna Balatonsjöns vattenspegel på den ungerska pusztan. Vi
fick dock tillfälle att se en hel del trevliga fjällväxter. Också här var det
främst de senblommande gentianorna, som stod för blomsterprakten.
Efter lunchen anträdde vi en 215 km lång rundtur med bussarna ge¬
nom Süd-Steiermark till gränstrakterna mot Jugoslavien. Färden gick
längs den västra Murstranden över det flacka Grazer Feld. Vid ett ganska
trångt pass nådde vi efter 23 km den vackert belägna köpingen Wildon
med en borgruin på den högsta punkten, 452 m. Därefter öppnade sig
dalgången åter mot Leibnitzer Feld. Här låg en gång romarstaden Flavia
Solva, som grundades under kejsar Flavius Vespasianus 69-79 e. Kr. och
som var huvudstaden i provinsen Noricum. Efter 37 km nådde vi den
gamla staden Leibnitz, där vi tog av mot väster och begav oss upp mot
höjden, där vägen gick nära borgen Seggau, vilken furstbiskoparna av
Salzburg byggde på 1100-talet. Där har man på inre borggården i väggarna
murat in mer än 100 romerska bildstenar, som härstamma från Flavia
Solva. Vägen gick därifrån brant nedför till en liten badsjö, Sulmsee.
T. h. reste sig nu Sausal-Weinland med Europas högst belägna vinodling
vid Kitzeck (564 m. ö. h.). Efter att ha korsat floden Sulm och passerat
ett par skogklädda åsar kom vi ned i den bördiga Saggau-dalen. Strax
därefter (efter 60 km) har vi nått ”Südsteirisches Weinland” med kända
vinorter, såsom Arnfels, Maltschach och Leutschach. Vid Leutschach vek
vår väg av mot söder och vi var snart inne på ”die Weinstrasse” som föl¬
jer nära inpå jugoslaviska gränsen. Landskapet härnere är ett mjukt,
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naturskönt kullandskap, benämnt ”die Windische Büheln”. Det täcks till
stor del av vinodlingar, och vi såg här och var skramlande fågelskräm¬
mor, som drivs av ett vindhjul och benämnas ”Klapotez”. Det fanns
även humleodlingar samt fruktplantager med såväl äpple som persikor
och aprikoser. Efter att ha passerat alldeles intill gränsbommen, gick
vägen upp på en långsträckT höjdrygg med utsikt in över det jugosla¬
viska landskapet. Vid den lilla byn Langegg gjorde vägen en skarp krök
åt norr mot Ehrenhausen. Här finns, förutom ett slott, ett berömt mau¬
soleum för Fürst Rupprecht von Eggenberg, utfört 1691 av J. B. Fischer
von Erlach och i kyrkan en altarbild av Hans Adam Weissenkirchner.
Härefter passerade vi strax Mur-floden, som vi sedan åter nådde efter
ca 3 km vid gränsstationen Spielfeld-Strass. Vägen följde Mur, som här
bildar landsgräns, till staden Mureck och vidare mot Radkersburg. De äro
båda städer med mycket gamla anor, men deras borgar har hamnat på
den jugoslaviska sidan om gränsfloden.
Strax före Radkersburg — vägskälet vid Unterpurkla — gick färdvägen
mot norr och kurorten Bad Gleichenberg, som var vårt besöksmål under
denna utflykt. Strax innan Gleichenberg såg vi på höger sida traktens
högsta berg, Stradner Kogel (609 m) med den högt belägna köpingen
Straden.
Redan romarna kände till källorna i Gleichenberg. Här genom dalen gick
den stora färdvägen från hamnstaden Aquileja vid Adriatiska havet till Panno¬
nien med dess huvudstad Carnuntum vid Donau. Den gick över Cilli (Cillea)
-Pettau (Pettonium) -Radkersburg (Ad vicesimum lapidem) och Straden (Strata
publica). Som vägmärke för de rikt givande källorna hade man ”de två lika
bergen”, die Gleichenberger Kogel, som har samma form och samma höjd över
havet, 596 m, och vilka skänkt platsen dess namn.
Vid utgrävning av en av källorna den s. k. ”Römerbrunnen” (1845) fann
man några meter under markytan brunnsringar huggna av sten, och på dess
botten hittade man över 70 mynt jämte 12 förstenade hasselnötter, tydligen
offergåvor till källguden. Mynten var präglade under 20 olika romerska kej¬
sare, från Tiberius (14-37 e. Kr.) t. o. m. Numerianus (283-284 e. Kr.). Inalles
finns nu 9 källor, flera med olika kemisk-fysikalisk sammansättning hos mine¬
ralvattnet. Guvernören över Steiermark, Reichsgraf von Wickenburg blev på
tillskyndan av en läkare från Graz, Dr Werlé, 1833, uppmärksam på källornas
hälsobringande kraft och platsens fina belägenhet för att hit förlägga en kurort.
Han tog sig genast an uppgiften. Heilbad Gleichenberg utbyggdes efter hand till
en av Österrikes främsta kuranstalter. Genom krigshandlingar skadades anlägg¬
ningarna svårt 1945, men har återuppbyggts. Nu finns 45 hotell med 2 400
bäddar och ca 20 000 kurgäster. I Gleichenberg fanns till 1945 ett fint barock¬
slott. Schloss Gleichenberg räknades näst efter Schloss Eggenberg vid Graz som
Steiermarks finaste. Genom ryskt bombardemang lades det helt i ruiner. Kur¬
parken anses vara Österrikes vackraste och omfattar ca 15 ha. Den drivande
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kraften vid dess anläggning, som påbörjades 1836, var von Wickenburgs trädgårdsintresserade maka, Emma, f. Gräfin d’Orsay.

Kuranstalten drivs som aktiebolag, och dess direktör Dr Anatol Fuksas
var vår ciceron under besöket. På ett spirituellt och humoristiskt sätt be¬
rättade han om Bad Gleichenbergs historia och vad vi såg under vår korta
rundvandring. Bl. a. passerade vi en staty av grundaren von Wickenburg.
Skulptören hade försett honom med klockkedja och fickur. Dr Fuksas
sade att Wickenburg var den ende, som hade sin klocka i behåll efter
ryssarnas avtågande.
Vi fick inte se så mycket av parkens trädbestånd, då han var mest in¬
tresserad av att visa oss badanläggningarna. Parken är inte heller vad den
var före kriget. Men det finns fortfarande ett ganska fint dendrologiskt
sortiment. Här står bl. a. Österrikes största mammutträd, Sequoiadendron giganteum, planterad 1872. Före kriget hade den grönskande gre¬
nar ända ned till marken. Ryska soldater hade gjort upp en lägereld
under grenvalvet och svett av de nedersta grenserierna, vilka man blev
tvungen att såga bort. Eljest var det märkliga trädet intakt. Det står här
etiketterat med ett äldre synonym: Wellingtonia gigantea. Bland barr¬
träden märktes i övrigt: Cedrus atlantica glauca, Chamaecyparis pisifera
och Thuja occidentalis med olika kulturformer, Thuja orientalis, stora
Thujopsis dolabrata och Taxus baccata, Pseudotsuga Menziesii, T suga
canadensis samt ett flertal arter av Abies, Picea och Pinus. Förutom de
hos oss vanliga lövträden fanns: Ailanthus altissima, Catalpa bignonioides, Gleditsia triacanthos, Ggmnocladus dioicus, Juglans regia, Liriodendron tulipifera, Magnolia soulangeana, M. stellata, Morus nigra, Pla¬
tanus acerifolia, Rhus tgphina och Sophora japonica. Här fanns också
gott om hästkastanjer, men många visade här sjukdoms- eller brist¬
symptom genom att bladen tidigt blev brunkantade.
Några mindre vanliga buskar noterades: Calycanthus floridus, Hibiscus
syriacus, stora Ilex aquifolium, Jasminum nudif lorum, Tamarix och Wis¬
taria. Utplanterade i blomstergrupper såg man Datura suaveolens, Canna
indica och Musa ensete.
Färden gick på kvällen över staden Feldbach tillbaka till Graz.

21.9
Vi lämnade Graz för en 234 km lång dagsetapp genom Ost-Steiermark
och Burgenland.
Färden gick österut på Elisabethstrasse och uppför den branta Riess231

strasse (16%) varifrån man hade fin utsikt över staden på vägen upp
mot Lassnitzhöhe. Vägen gick sedan brant nedför till Rabnitzdalen, där
denna mynnar i Raabflodens dalgång. Här passerade vi staden Gleisdorf
med dess fina barockkyrka. Färden gick vidare mot öster, och vi träffade
floden Ilz dalgång vid Sinabelkirchen. Trakten är rik på fruktodlingar.
Här och var dignade träden av ett rött och grant äpple, som enligt vår
mångkunniga chaufför skulle vara mycket hållbart och kallades ’Tlzer
Weindler”. Här odlades även ”Eisenapfel” (järnäpple), det mest hållbara
av alla äpplesorter, och som man under vintern förvarar i stukor. Gleisdorf är uppsamlingsorten och centrum för frukthandeln för denna del av
Steiermark.
Strax efter orten Ilz (42 km) vek vi av mot söder över Walkersdorf,
och här skymtade vi snart dagens första besöksmål, Riegersburg, på sin
imposanta basaltkägla. Det starkt kuperade kullandskapet uppvisade en
säregen och storslagen skönhet, som säkert etsade sig in i många med¬
resenärers minne.

Riegersburg
Den mäktiga, 482 m höga basaltklippan har, vad utgrävningar bragt i
dagen, alltsedan förhistorisk tid utgjort en tillflykt under orostider. Ro¬
marna hade troligen ett kastell här, och man har funnit en sten med in¬
skrift, som sade att ”officerare ur andra trajanska legionen reste ett äre¬
minne åt Gajus Olpius Velinus, ståthållare i provinsen Pannonien”.
Under 1200-talet och fram till mitten av 1600-talet fanns två borgar, en be¬
lägen på toppen ”Kronegg” och ett nedre fäste ”Lichtenegg”. Riegersburg har

innehafts av flera mäktiga feodalsläkter, såsom Wildon, Kuenring, WallseeGraz m. fl.
Elisabeth Weschler, gift Freyin von Galler, kom 1648 genom arv i besittning
av borgen. Hon var en kraftfull och märklig kvinna, som lät bygga ut borgen till
den mäktigaste i Steiermark. Sedan Elisabeth Galler dött 1672, övergick ägande¬
rätten till svärsonen Graf Purgstall, som fortsatte utbyggnaden. En ättling till
honom var en berömd främjare av lantbruk och växtodling i dessa trakter. En
fiirst von Liechtenstein köpte 1822 borgen jämte stora markområden i OstSteiermark, och fortfarande är Riegersburg i släkten Liechtensteins ägo. Bygg¬
naderna användas nu som museum. Under sista krigets slutskede led borgen
svåra skador, då genom ryskt bombardemang det t. o. m. uppstod sprickor i
själva klippan. Nu finns endast delar kvar av den mäktiga borg, som fanns på
slutet av 1600-talet. Omfattande restaureringsarbeten har dock utförts.

Basaltklippan har en säregen flora med bl. a. Parietaria ramiflora,
Tunica saxifraga, Cheiranthus cheiri, Antirrhinum majus, Vicia pisifor232

mis, Veronica teiicriiim, Asperula cynanchica, Scabiosa ochroleuca, Allium
montanum och Iris pumila. Clematis vitalba växer här rikligt. I väggarna
av den 102 m djupa slottsbrunnen fanns förr Polystichum lonchitis,
men var nu utgången sedan man försett brunnen med tätt lock. Man hade
förr odlingar uppe på borgplatån. Det fanns fortfarande rester kvar. Träd
av valnöt, ädelkastanj och Paulownia fanns också här.
Från Riegersburg gick färden mot sydöst till Hatzendorf, där mellan
1925-45 Dr Fritz Lemperg kring sitt sjukhus hade skapat en berömd
trädgård ”Hortus botanicus experimentalis Stiriae-orientalis”. Den inne¬
höll nära 10 000 olika arter och ansågs som kontinentens innehållsrikaste
privata botaniska trädgård. Den skadades svårt genom krigshandlingar
1945, och efter Dr Lempergs död räddades de flyttbara växter, som fanns
kvar, över till Alpengarten Franz Mayr-Melnhof i Frohnl eiten. Nu bedrivs
här lantbruksskola. En del lignoser finns kvar närmast f. d. sjukhusbygg¬
naden. Det gavs ej tid till besök, även om en av bussarna stannade till
några minuter.
Vi fortsatte söderut och korsade snart Raabfloden vid järnvägsknut¬
punkten Fehring. Härifrån följde vi Raabs dalgång österut. Efter några
minuter passerade vi gränsen till Burgenland och orten Jennersdorf
(2 000 inv.), som ligger på sluttningen av det 364 m höga Tafelberg i ett
fruktodlingsdistrikt med skogrika och natursköna omgivningar.
Här finns en berömd barockkyrka med värdefulla målningar. ”Grenz¬
stein der Dreiländerecke”, där Österrikes, Ungerns och Jugoslaviens gränser
mötas, står nu endast 8 km söderut. Hörnet härnere är känt för sin vackra natur
och är kulturhistoriskt intressant med borgruinen Neuhaus (1100-1469), belägen
på en basaltkägla, och slottet Tabor (1469) samt på steierskt område slottet
Kapfenstein från 1200-talet.
Vi passerade också orten Weichselbaum med vallfartskyrkan ”Maria Heim¬
suchung” i den del av orten, som kallas Maria Bild. Namnen har sitt ursprung
därav, att en pater Gerardus Hauer från Wien 1749 hit medförde en undergö¬
rande Mariabild, som han satte upp på en ”Weichselbaum” ( Prunus mahaleb)
i skogen strax utanför orten. Här står sedan 1793 vallfartskyrkan med den gamla
Mariabilden.

Vägen följde nu norra sidan av Raab och den ungerska gränsen, och
här och var kunde vi se taggtrådsstängslen och vakttornen.
Vid Mogersdorf stannade vi för en kort rast vid minnesstenen av det
fältslag, där fältherren från 30-åriga kriget, guvernören i Raab m. m.,
Raimondo von Montecuccoli 1664 besegrade den turkiska hären och framtvang freden i Vasvår. Montecuccoli har ett visst intresse för oss svenskar,
då han i många fältslag kämpat mot svenska härar, bl. a. vid Breitenfeld
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och Lützen. Han besökte Sverige 1654, från vilken resa han skrivit en in¬

tressant berättelse.
Härefter gick vägen norrut över floden Lafnitz dalgång och den na¬
turskönt belägna orten Heiligenkreuz. Efter 102 km av dagens färd passe¬
rade vi köpingen Güssing (3 000 inv.) med sin borgkrönta nästan cirkel¬
runda basaltkägla.
Güssing är rikt på sevärdheter av hög klass, men tiden var för knapp för be¬
sök. Graf Wolfer av Wildon byggde borgen 1157, och från 1522 är den i släkten
Batthyånys ägo. Den är delvis ruin men innehåller fortfarande en fin riddarsal,
släkten Batthyånys familjegalleri, museum, ett fransiskankloster med ett värde¬
fullt bibliotek, där bl. a. ett originalmanuskript till Luthers bibel finns bevarat.
I Güssing finns också det 1804 i barockstil byggda Schloss Draskowich med
stor porslinssamling och i dess kapell ett berömt gotiskt flygelaltare. Sex km
österut vid Strem finns en, Dr Draskowich tillhörig, stor djurpark med främst
olika hjortdjur. Här går vägen till Burgenlands ”Weinstrasse” längs ungerska
gränsen samt det urgamla Eberau med sitt vattenslott.

Vi for emellertid vidare mot norr på väg nr 50 längs Strembachs dal¬
gång i ett omväxlande och ganska kuperat landskap. Efter 141 km gick
vägen över floden Pinka och genom staden Ober war t (3 000 inv.) och
strax därefter utanför en av Österrikes största kurorter, Bad Tatzmanns¬
dorf.

Burg Bernstein
Vårt andra besöksmål för dagen, Bernstein, nådde vi efter ca 150 km
färd. Orten, som har ca 1 000 inv., har ett fint läge på sluttningen mot
Tauchen-dalen. Vi vandrade upp till den gamla borgen, som reser sig på
toppen av en serpentinklippa.
Under karolingertiden koloniserade furstbiskoparna av Salzburg (omkr. 860)

stora områden i nuvarande Burgenland, och Bernstein var en av deras stödje¬
punkter. Sedermera var borgen, vars ålder är oviss, omväxlande i ungersk och
österrikisk ägo och innehades av olika kungar och mäktiga adelssläkter. Mellan
1644 och 1864 ingick Bernstein i släkten Batthyånys stora domänkomplex. Från
1892 är den i släkten Almåsys ägo. Under yngre stenåldern (ca 3000-2000 f. Kr.)
tillverkades i Bernstein verktyg och vapen av det gröna, täta och hårda men
samtidigt lättarbetade stenmaterialet, ädelserpentin, vilket utgör en motsvarighet
till kinesisk jade.
Under bronsåldern (ca 2000-1000 f. Kr.) liksom under Hallstattkulturen (ca
1000-500 f. Kr.) fanns här ett centrum för bronsmanufaktur. Berget innehåller
såväl koppar som svavelkis, och i dess närhet finns antimonfyndigheter. Järn¬
malm förekommer också, och den bearbetades under medeltiden. Sedan 1924
driver ägaren ett ”jadesliperi”, där man förfärdigar prydnadsföremål och smyc¬
ken av den vackert ådrade, genomskinliga stenen. Under de grekiska och ro¬
merska kulturepokerna gick här förbi den handelsväg från östersjöprovinserna
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till Medelhavet, som kallas bärnstensvägen. På grund av en del fynd av bärn¬
sten, som man gjort här, har vissa forskare förmodat att här funnits en handels¬
plats för bärnsten, som givit upphov till platsens namn. Andra betvivlar denna
härledning och menar att namnet troligare kommer av ”Bärenstein”
björn¬
klippan.

—

Från borgen, där bl. a. inrymmes hotell med 80 bäddar och restaurang,
har man en strålande utsikt, och vid klart väder kan man skönja det 20
mil avlägsna berget Triglav i Jugoslavien. Dåvarande ägaren Graf Joh.
Almåsy1 var mycket botaniskt intresserad och hade samlat ett stort sorti¬
ment torrbyggare planterade i murarna och på klippavsatserna. Han till¬
hörde en av Dr Lempergs ivrigaste bytesvänner av frön och plantor. Un¬
der hans personliga ciceronskap vandrade vi runt på de olika bergterras¬
serna, varvid han berättade om sina växter och om den säregna vilda serpentinfloran på bergets sluttningar. Vad vi noterade härifrån var bl. a.
Vitis Coignetiae, som hade en grann höstfärg liksom även Vitis labrusca.
Stora Tecoma radicans klättrade på väggar, över murar och bergkanter.
Polygonum baldschuanicum blommade fortfarande liksom en form av
Clematis heracleifolia, vilken här var etiketterad som C. Przewalskyi, lik¬
som en om Veratrum nigrum påminnande art, etiketterad V. atropurpureum. Han visade oss en vildros, som var funnen i Ungern, med namnet
Rosa Baichii. Det skulle vara det enda exemplaret i kultur. Asclepias
( syriaca (A. Cornuti) bar nu sina frökapslar med papegojliknande form.
Ett ovanligt stort Buddleja alternifolia stod i ett hörn på en terrass och
utanför borgporten fanns gamla Taxus baccata var. fastigiata.
Från Bernstein gick färden i östlig riktning och följde ett stycke södra
sidan av floden Güns dalgång, varefter den gjorde en krök mot norr, se¬
dan vi korsat floden. Här gick en avtagsväg mot Burg Lockenhaus, en av
Burgenlands mest kända borgar, omnämnd redan på 1200-talet och sedan
1676 i släkten Esterhåzys ägo. Vi passerade sedan över floden Rabnitz och
orten Piringsdorf, som är centrum för traktens hemslöjd av korgarbeten.
Vägen gick över en mindre höjdsträckning för att komma ned i Stooberbachs dalgång med orten Oberpullendorf med ett kastelliknande slott,
släkten Rohonczys stamslott. Strax norr därom passerade vi Stoob, ett
centrum för keramiktillverkning. En specialitet är deras ”Hunnenkrügl”,
en liten kanna med handtag, påfyllningshål och pip, som hunnerna påstås
ha haft dinglande vid sadeln och ur vilken de tog sig en styrketår innan
de gav sig ut i striden. Efter tre km passerade vi Neutal, där man vid ut¬
grävningar påträffat ett romerskt hus, som varit försett med central¬
värme enligt hypokaustmetoden.
1

t aug. 1968.
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S:t Martin in der Wart var nästa ort, 2 1/2 km längre norrut. Den he¬
lige Martin, biskop av Tours, och född i Sabaria (nu Szombäthely), som
ligger i Ungern några mil söderut, är sedan 1926 officiellt förklarad som
Burgenlands skyddspatron. Den här orten bar namnet efter honom redan
1476, då det skrevs ”Zenthmarton”. Här gick en väg till Österrikes
största borgruin Landsee, byggd på 1100-talet, skadad genom en krut¬
explosion 1708 och efter brand 1772 har den förfallit till ruin. Vi kom nu
in i ett skogrikt, starkt kuperat landskap, som utgör en sydlig utlöpare
till den del av Niederösterreich, som kallas ”Die Bucklige Welt”. Här
passerade vi orten Sicggraben, som ligger vid ”Burgenlands midja”, där
landet har en bredd av endast 5 km. Härifrån gick vägen brant uppåt på
västsidan av höjden Brentenriegel (605 m). Snart är vi nere på den stora
och bördiga Wulka-slätten och efter en bussfärd på drygt 23 mil har vi
nått vårt nattkvarter i Burgenlands huvudstad Eisenstadt.

22.9. Schloss Esterházy
1622 gav kejsar Ferdinand II Schloss Eisenstadt eller Kismarton,
som var dess ungerska namn, samt Burg Forchtenstein i förläning åt Graf
Nicolaus Esterhåzy i stället för det ungerska Munkåcs, som denne fri¬
villigt avstått till Fürst Gabriel Bethlen för att få freden i Nikolsburg till
stånd. — Han fick dock erlägga 400 000 Gulden i pant.
År

Slottet Kismarton var en senmedeltida fyrkantig borg försedd med kvadra¬
tiska hörntorn och vallgrav. Den torde ha uppförts vid tiden 1371-1388 och låg
inom ett med starka befästningsmurar kringgärdat område, ”der Schlossgrund”.
Inom detta område hade även judarna med ”Ansiedlungserlaubnis” från 1388
erhållit fristad. Mellan 1671 och 1938 var dock deras ghetto förlagt till ett när¬
liggande område Unterberg. Där fanns ända till 1965 ett känt privat museum
för judisk kulturhistoria, ”Sammlung Wolf”.
Sonen Fürst Paul Esterhåzy I förvandlade 1663-72 den då förfallna borgen
till ett komfortabelt slott i italiensk senbarock. Arkitekt var Carlo Martino
Carlone. Han tillhörde den stora konstnärsfamilj, som var verksam i Österrike
och vilken härstammade från Scaria vid Lugano-sjön.
Fürst Nicolaus Esterhåzy II företog 1794-1805 en ombyggnad, då arkitekten
Charles Moreau gav trädgårdsfasaden sitt neoklassiska utseende.
Från slutet av medeltiden fanns vid den gamla borgen en nyttoträdgård, som
omfattade ungefär en sjundedel av den nuvarande parken. Nicolaus Esterhåzy I
hade redan 1624 anlagt en trädgård med renässansens formspråk. Han skrev
samma år till sin nyligen äktade maka, Christine Nyary: (Hans tidigare 1612 in¬
gångna äktenskap med en rik änka, Ursula Dersffy, hade tillfört honom bl. a.
Burg Landsee.) ”Ich baute in Eisenstadt, ohne gewusst zu haben, für wen, einen
Garten an; durch Gottes Fügung für Dich. Es blühen jetzt die Rosen und
sonstige Blumen, ich wollte, Du kämest bald, sie zu pflücken.”
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Bilder från slottet efter barockiseringen visar (omkr. 1690) en anläggning
med statyer och geometriskt formade boskéer.
Paul II lät 1754 sin Hofgärtner Matthias Pöltl omvandla trädgården i fransk
stil.

Den nuvarande utformningen som engelsk park projekterades av Jacob
Rauschenfels och utfördes under åren 1800-1805. Under 1800-talet och
början av 1900-talet utgjorde anläggningen en av de allra förnämsta inom
kejsardömet. Det är en naturromantisk park med slingrande stigar,
alléer, en kanal med stenbroar och bäckar med vattenfall, dammar och
kaskader, öppna gräsytor, större och mindre trädgrupper med skuggiga
promenadvägar och romantiskt utförda sten- och klippscenerier. En stor
märkvärdighet var på sin tid den 1803 från England införda av David
Watson konstruerade ångmaskinen, vilken drev ett vattenuppfordringsverk till dammar och kaskader samt för bevattning.
Speglande sig i en av dammarna står ”Leopoldinentempel”, en monopteros med vackra, slanka kolonner med palmettkapitäler och kupolformat
tak. Här fanns tidigare en marmorstaty av Leopoldine Liechtenstein, f.
Esterhåzy, utförd av Antonio Canova.
Parkens växtmaterial erbjöd mycket av dendrologiskt intresse. Efter
sista kriget har den råkat i förfall. Vi såg dock flera intressanta träd av
hög ålder, såsom Koelreuteria paniculata, Celtis occidentalis med para¬
siten Loranthus europaeus, ett mindre ympat träd av Celtis, troligen C.
Tourneforti (C. orientalis Mill.) Aesculus pavia, Ailanthus altissima, Pau¬
lownia tomentosa, Sophora japonica, Ginkgo biloba m. fl.
Mittemot slottet ligger de förnämliga stallbyggnaderna, även de upp¬
förda i nyklassisk stil. Nu har man i en av de två byggnaderna inrättat
en vinhall och ställt upp ett av de esterhåzyska vinfaten rymmande
62 248 liter.
Vi besökte även det av Paul Esterhåzy 1701 byggda ”Kalvarienberg”
(Ölbergskapelle), vilket är ett bisarrt byggnadsverk med passionsmotiv,
åskådliggörande 24 ”stationer” ur Kristi lidandes historia. Härintill lig¬
ger också ”die Bergkirche” med Haydns grav.
På väg till slottsparken passerade vi Haydngasse 21, där Joseph Haydn
under sin tid som furstlig hovkapellmästare bodde. Här finns nu ett
Haydn-museum, där även Franz Liszt och dansösen Fanny Elssler har
fått utrymme. Några ur vårt sällskap besökte museet.
I Eisenstadt var denna dags förmiddag för en grupp anslagen till en
lantbruksutflykt. Den kom att inskränka sig till besök vid en vinodling
i trakten av S:t Margarethen.
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Eftermiddagen ägnades åt en utfärd till Neusiedlersee och den gamla
Freistadt Rust.
Vägen dit gick över S:t Margarethen, där även det redan under romar¬
tiden använda stenbrottet besågs. I detta ”Römersteinbruch” bröt ro¬
marna sten till byggnadsverk, skulpturer, grav- och milstenar. Man har
funnit milstenar norr om Graz, som har brutits här. Stenbrottet omfattar
147 000 m2, och dess väggar är ända till 40 m höga. Härifrån tog man även
stenen till Stephansdomen och till många av de förnäma byggnaderna
vid Ringstrasse i Wien. Stenen utgöres av en lättarbetad kalkstensart,
benämnd ”tortonisk Leithakalk”. Man har gjort många intressanta fossila
fynd här, bl. a. delfinskelett, hajtänder, sjökor, och i en hålighet i berget,
fossila rester av urhäst. I en naturskyddad grotta ”die Fledermaushöhle”,
brukar ca 2 500 fladdermöss övervintra.
Floran var säregen och intressant. Här växte Ononis spinosa, några
Centaurea-arter, bland dem rikligt med C. rhenana. Det fanns också flera
umbellater, som såg intressanta ut, bl. a. två arter av släktet Bupleurum.
Tiden var för knapp för ett närmare studium.
På vägen mot Rust hade vi från höjderna vid S:t Margarethen fin ut¬
sikt över Neusiedlersee.
När vi sedan kom ner i Wulka-dalen passerade vi orten Trausdorf an
der Wulka, ett samhälle med kroatisk befolkningsrest. Här stod strax in¬
till kyrkan två mäktiga guda träd (A ilanthus altissima ).
Efter 15 km hade vi nått Freistadt Rust med sina gamla fina borgarhus
med drag av renässans och barock, vapenprydda portaler och ofta med
storkbon på skorstenarna. Vi gjorde en rundvandring och fick även se
några av de vackra gårdsinteriörerna. Den främsta sevärdheten är die
Fischerkirche med drag från olika gotiska perioder och med freskomålningar, flera altare med träfigurer, såsom Drei-Heiligen-Altar med skulp¬
turer av hög kvalitet av helgonen S:t Florian, Ursula och Katharina.
Vi besökte även den evangeliska kyrkan, där Gustaf II Adolf fanns i
helfigur på en glasmålning i ett av fönstren.
Rust är en känd vinort och har sedan 1524 ett varumärkesskyddat R på
sina vinfat och buteljkorkar.
Klotrobinian ( Robina pseudacacia umbraculifera ) användes ofta som
gatuträd här.
Efter rundvandringen i Rust gjorde vi en bussfärd tur och retur
ungerska gränsen, varvid även ett kort uppehåll gjordes i Mörbisch. De
karaktäristiska vitputsade vinodlargårdarna med sina blomstersmyckade gavelhus och pelarförsedda trapputbyggnader och trånga gränder
mellan husen gav ett pittoreskt intryck. Här, liksom förhållandet är i de
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fiesta orterna i Burgenland, ligger de långsmala husen med gavlarna rik¬
tade mot gatan. Detta beror på att man förr fick betala fastighetsskatt
efter antalet löpmeter fasad mot gata.
Vid återkomsten till Rust ägnades kvällen åt en Heurigen-fest på SeeRestaurant Sifkovits, som ligger alldeles nere vid sjöstranden.
Neusiedler-See, romarnas ”lacus Peiso”, utgör en av de intressantaste
slättlandssjöarna i Europa. Den omfattar ca 320 km2, varav 180 km2 är
öppet, salthaltigt vatten, resten utgöres av vassar. Sjöns längd är 36 km
och högsta vattendjup normalt ca 1,5 m. Vattenståndet liksom salthalten
varierar starkt. Vissa år torkar den helt ut, något som hände redan under
romartiden och senast 1865-70. Fågellivet är ovanligt rikt med 280 funna
arter. Även floran är intressant. På vissa ställen längs stränderna växer
strandastern ( Aster tripolium) ymnigt. Eljest är det mest bladvass och
starrarter, som täcker stränderna och de grunda vattnen.

23.9. Burg Forchtenstein
På en dolomitklippa högt över floden Wulkas dalgång reser sig borgen
som ett landmärke synligt vida omkring. Det var grevarna av Mattersdorf,
som i början av 1300-talet lät bygga den. Efter den siste Mattersdorfättlingens död 1447 växlade herreskapet ofta fram till 1622, då Graf
Nicolaus Esterházy fick besittningsrätten till Burg Forchtenstein. Den in¬
gick i förläningen av Eisenstadt. Under hans tid skedde omfattande om¬
byggnadsarbeten på Forchtenstein.
Äldste sonen Ladislaus ärvde 1645 de Esterhåzyska besittningarna, men han
stupade jämte tre kusiner Esterhåzy i slaget vid Vesekeny 1652. Brodern Paul
blev då arvtagare. Denne var en segerrik fältherre och stor personlighet. Leo¬
pold I förlänade honom 1687 furstevärdigheten. Efter ombyggnaden av borgen i
Eisenstadt till en komfortabel bostad, skapade han på Forchtenstein ett museum
för sina krigsbyten och andra värdefulla samlingar. En stor del av dessa finns
ännu att beskåda på borgen och räknas bland de kulturhistoriskt främsta i Ös¬
terrike. De omfattar rustkammare med vapensamling från 1 500-1 800-talen, by¬
ten från krigen med turkarna, en stor samling fanor, Esterhåzys porträttgalleri
jämte porträtt av officerare ur de Esterhåzyska regementena, bataljmålningar
m. m.

På sluttningarna kring borgen finner man ett av de nordligaste vilda,
större bestånden av ädelkastanj.
Från Forchtenstein gick bussfärden söderut mot ungerska gränsen och
till dagens andra besöksmål:

239

-7.
vH

i !

itu
-j nwpjift
7*

i> Ö»
/

-••ÿ•

•:-.y

■jSjP

ij

!_ I

y

;• - >>T?

r

I

j

j

\
57?

h\

Fig. 6. Burg Forchtenstein. Slottsporten och
vindbryggan till den
gamla Esterhåzyborgen
med intressanta sam¬
lingar. (Foto Johnson.)
The Esterhåzy castle
Forchtenstein with
great collections mostly
of cultural-historic
interest.

—

Ädelkastanjelunden i Loipersbach (Burgenland)
Enligt traditionen har ursprungligen romarna planterat ifrågavarande
kastanjelund på en något kullig mark, där jordmånen ej ägnade sig för
annat slag av odling. Fram till den stränga ”polarvintern” 1928, då tem¬
peraturen sjönk till 27° C, något som knappast hänt tidigare i modern
tid i dessa trakter, fanns det ännu praktexemplar av kastanjer, som mätte
ca 2 m i stamdiameter och hade en ålder av 400-500 år. Dessa gamla
exemplar frös då bort, men det finns fortfarande träd kvar, som beräk¬
nas vara 100-150 år gamla. Beståndet omfattar ca 5 000 träd, vilka till
största delen efter hand har planterats.
Bland övriga träd och buskar som växte här kan nämnas Sorbus domestica, såväl med äppleliknande frukter, maliformis, som päronformade,
pyriformis. Vidare Cytisus austriacus, C. nigricans och C. scoparius. Som

—
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Fig. 7. Franzensburg, den romantiska riddarborgen i neogotisk stil, som Franz
II 1798 började att bygga på en ö i den 27 ha stora, anlagda dammen i Laxen¬
burgs slottspark är alltjämt i gott skick. De kejserliga sommarslotten, Altes
Schloss och Neues Schloss, var ännu ej restaurerade efter krigsskadorna 1945.
Den storslagna parken erbjuder mycket av såväl dendrologiskt som trädgårdsThe Laxenburg Castle, once a favorite
historiskt intresse. (Foto Johnson.)
resort for the imperial family, has an interesting park from dendrological and
garden historical point of view. The great german landscape gardener P. J.
Lenné contributed to the planning in the early 19th century. This picture shows
the neogotic Franzensburg built on an island in a 27 ha large pond in the park.

—

parasit på kastanjerna sågs den med vår mistel närbesläktade Loranthus
europaeus. Örtmattan var rik och intressant med Ccntaurea rhenana,
Serratula tinctoria, Cichorium intybu.s, Campanula trachelium, C. glomerata, Trifolium montanum, Lathyrus tuberosus, Coronilla emerus och
mycket annat.

Schlosspark Laxenburg
På eftermiddagen samma dag anträdde vi färden mot Wien med ett
uppehåll för att bese parkanläggningarna vid det på sin lid kejserliga
lustslottet Laxenburg.
Alltsedan 1200-talet utgjorde Laxenburg ett kärt utflyktsmål för landets
16- 691597 Lustgården 1969
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furstar. På den natursköna platsen med sin rika tillgång på vilt bedrev man
bl. a. falkjakt och fiske. På 1300-talet byggde Albert III ett slott och anlade
prydnadsträdgårdar, djurpark och fiskdammar. Omkring 1500 lät Maximilian I
anlägga en djurgård och omvandla en del av en äldre ekskog, ”die Mönchsau”,
till en lust- och prydnadsträdgård i nederländsk stil. Turkarna förstörde slottet
helt och hållet 1683, men redan 1686 började Leopold I med återuppbyggnaden.
Han lät 1695 plantera de ca 15 km långa alléerna till Wien och Schönbrunn.
Maria Theresia (1740-80) lät från 1752 här bygga ett representativt lustslott
med trädgårdsanläggningar i fransk stil.
Hennes efterföljare på tronen Joseph II lät från 1782 helt omdana parken i
naturromantisk anda. Som kronprins hade han besökt sin syster Marie-Antoi¬
nette i Frankrike och lärde då känna och uppskatta ”naturparken” vid Erme¬
nonville. Den som ledde arbetena var ingenjören, överlöjtnant Le Februe

d’Archambault.
Men redan 1798 lät Franz II göra omfattande ändringar. Genom SchlossHauptman Michael Riedl von Lauenstein fick parken i stort sett sin nuvarande
utformning. Han anlade bl. a. ”der Tournierplatz” och byggde delar av den ro¬
mantiska Franzensburg, vilken dock senare utbyggdes i olika etapper.
Den erfarne tyske landskapsarkitekten Friedrich Ludvig Sckell lär ha varit
honom behjälplig. Peter Joseph Lenné utarbetade 1815 en plan för de fortsatta
arbetena och planteringarna.

Parken omfattar 250 ha. Den är rik på månghundraåriga inhemska
träd. Förr fanns här ett rikt sortiment av exotiska trädslag, varav det nu
finns ca 45 arter kvar. Bland dessa såg vi under den korta rundvandringen
i parken Koelreuteria paniculata, Celtis occidentalis, Staphylea colchica,
Gymnocladus dioicus, Gleditsia triacanthos, Sophora japonica ete. Träd¬
beståndet i stort bestod främst av ek, alm, lind, lönn, hästkastanj, robinia
och poppel. Det var vid vårt besök i stort behov av gallring. Ställvis såg
man rikligt med murgröna, som klättrade högt upp i träden.
Laxenburg blev svårt skadat under kriget, men restaureringsarbeten
pågår. Man anlägger här ett fritidscentrum för Niederösterreich med cam¬
pingplats, friluftsbad, restaurang och minigolfbanor etc. Delvis sker här
nu en förvandling från kejserlig romantik till folklig realism. Arbetena
utföres i regi av Schloss Laxenburg-Betriebsgesellschaft, som arrenderar
slott och park av österrikiska staten.
Under den fortsatta färden mot Wien hade vi från Wiener Berg fin ut¬
sikt över staden med Stephansdomen. På kvällen besökte vi Volksoper,
där man spelade ”Greven av Luxembourg”.

24.9
Vi började denna söndag i Wien med en kortare rundfärd. Den gick
från Studentenheim Haus Döbling i XIX Bezirk, där vi hade vår replipunkt

242

„‘V

>

"ÿ•3-

*

tydiM«v',|

fé

Jr£m t v feÿ.

V

r'iÿrV

j* ;*v/

'

■

«ÿ

.:»

il

Ä?

S£

V

'

C'WM

*-.

M&/4

ü! iii,;;'
t- v

.

!

tf.'

fv

jÿVf

'***1

i,
É>'

-J

■

Fig. 8. Laxenburgs park är numera ett populärt utflyktsmål för Wiens befolk¬
ning med många fritidsanläggningar. (Foto Bauer.)
The park of Laxenburg
is now a popular resort where the population of Vienna can find opportunities
for sport and leisure.
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under vistelsen, över Ringstrasse
Kärntnerstrasse - Step¬
die Oper
hansdom till Hofburg. Här besåg vi ”der Schatzkammer”, där tyskro¬
merska rikets klenoder och reliker förvaras. En del av oss hade därefter
tillfälle att se en uppvisning av Spanska Ridskolan i Winterreitschule.
Den är en byggnad i senbarock uppförd 1729-1735, ritad av Joseph
Emanuel Fischer von Erlach, son till Johann Bernhard F. v. E. och på
platsen för den gamla till Hofburg hörande ”das Paradiesgartl”.
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Några hann denna förmiddag även besöka Stephansdomen, Österrikes
förnämsta höggotiska byggnad, påbörjad 1359 och fullbordad 1433 av
Hans Prachatits. Der Burggarten eller ”Kaisergarten” som den tidigare
kallats, vilken ligger omedelbart SÖ om Neue Burg, fick också några av
våra resenärer tillfälle att besöka. Det är en liten intim och intressant an¬
läggning från 1818, där man från ett orangeri flyttat ut en mängd gamla
träd av apelsiner, nerium, granatäpple m. m. planterade i stora hjulförsedda trälådor.
På eftermiddagen besöktes två av Wiens mera intressanta parker,
Türkenschanzpark och Pötzleinsdorfer Park.

Türke ns chanzp ark
Som framgår av namnet har parken anlagts på en raserad skansanlägg¬
ning, som härrör från turkarnas belägring av staden. Den ligger i den
västliga stadsdelen XVIII Bezirk Währing. Anläggningsåret var 1888 med
senare utvidgning 1910. Utformningen är engelsk parkstil med något
kuperad terräng. Efter hand har man planterat ett stort sortiment av
exotiska träd och buskar med över 250 arter och varieteter. Här följer ett
urval: Abies cephalonica, A. homolepis, A. pinsapo, A. Vilmorini (A.
cephalonica x pinsapo), Cedrus deodara, Sephalotaxus drupacea var. fastigiata, C. Harringtonia, C. Fortunei, Chamaecy paris obtusa, Ch. pisifera
var. plumosa-aurea, Ch. thgoides, Ch.t. var. ericoides, Cryptomeria japonica var. Lobbi, Ephedra distachya, Ginkgo biloba, Juniperus drupacea,
Juniperus sabina var. elegans, J.s. var. tamariscifolia, Libocedrus decurrens, Picea abies var. columnaris, P. Glehnii, P. jezoensis, P. polita, P.
sitchensis, Pinus leucodermis, Sequoiadendron giganteum, Thuja orien¬
talis, Acer cappadocicum, A. palmatum var. sessilifolium, Aesculus parviflora, Ae. pavia, Ailanthus altissima, Aralia spinosa, Buddlea Davidii var.
veitchiana, Callicarpa giraldiana, Calycanthus occidentalis, Caryopteris
incana, Catalpa bignonioides, Cedrela sinensis, Celtis occidentalis, C. reti¬
culata, Cercidiphyllum japonicum, Cercis siliquastrum, Chimonanthus
praecox, Chionanthus virginicus, Cladrastis lutea, Corylus colurna, Cydonia oblonga, Cytisus sessilifolius, Decaisnea Fargesii, Elaeagnus angustifolia, Elsholtzia Stauntonii, Eucommia ulmoides, Exochorda Giraldii,
Ficus carica, Fontanesia phillyreoides, Forsythia x intermedia cv. ”Densiflora”, Fraxinus ornus, Gleditsia ferox, G. triacanthos var. inermis, Gymnocladus dioicus, Halimodendron halodendron, Hedysarum multijugum
var. apiculatum, Hibiscus syriacus, Hippophae salicifolia, Jasminum nudiflorum, Juglans nigra, J. regia, J. rupestris, Kalmia latifolia, Koel244

reuteria paniculata, Lespedeza Thunbergii, Liriodendron tulipifera, Lonicera spinosa var. Albertii, L. fragrantissima (vinterskydd), Magnolia kobus, M. liliiflora, M. x soulangeana, Malus halliana, M. pumila var. niedzwetzkyana, M. prunifolia var. Rinkii (M. ringo), M. spectabilis, Morus
alba, M.a. var. pendula, Orixa japonica, Paulownia tomentosa, Periploca
graeca, Phellodendron amurense, Platanus acerifolia, P. orientalis, Pru¬
nus glandulosa, P. x fontanesiana ( P. avium x mahaleb), P. persica var.
coccinea, Ptelea trifoliata, Pterocarya fraxinifolia, P. stenoptera, Quercus
cerris, Q. imbricaria, Q. pubescens, Q. robur var. filicifolia, Rhamnus
x hybrida (R. alaternus x alpina), R. imeretina, Rhododendron x hybridum ( Rh . viscosum x maximum) , Robinia neomexicana, R. viscosa, Skimmia japonica, Sophora japonica, Sorbus aria var. incisa, Spartium junceum, Staphylea pinnata, Syringa persica, Tamarix gallica, T. tetrandra,
Tilia americana, T.a. var. megalodonta, Tilia x orbicularis (T. petiolaris x
euchlora), Ulmus procera var. argenteo-variegata, Viburnum fragrans, V.
macrocephalum, V. prunifolium, V. rhytidophyllum, Viscum album (på
popplar), Vitex agnus-castus och Zelkova serrata.
I anslutning till Türkenschanzpark ligger ”Hochschule für Bodenkul¬
tur”, vilket torde förklara tillkomsten av det stora sortimentet.
Efter besöket i Türkenschanzpark begav vi oss omedelbart till en
annan närbelägen engelsk park av mera genuin karaktär, med få undan¬
tag fri från främmande inslag:
Pötzleindorfer Park
eller Geymüller Park som den också kallas är belägen i XVIII Bezirk
Währing och i anslutning till Pötzleinsdorfer Schloss.
Slottet utgör numera ett gästhem för ungdom (Jugendgästehaus) och
tillhör staden Wien. Det har blivit helt ombyggt efter kriget av stads¬
arkitekten i Wien Roland Rainer. I början av 1800-talet anlades parken i
engelsk stil av Kunstgärtner Konrad A. Rosenthal. Parkanläggningen an¬
ses vara mycket förnämligt utförd, men är numera förvuxen och i stort
behov av gallring. I det ställvis täta trädbeståndet av bok, avenbok, ek,
lind och lönn märktes dessutom ca 30 m höga exemplar av Sorbus domestica. Båda fruktformerna S.d. maliformis och S.d. pyriformis var här
representerade. Även stora exemplar av Sorbus torminalis fanns här.
I brynet växte gamla Ilex aquifolium och Prunus laurocerasus. Två Sequoiadendron giganteum planterade omkring 1870 räknas bland de äldsta
och största mammutträden i Österrike.
Mycket uppskattad blev den lilla nätta historia, som fru Eva Kleen be¬
rättade för oss under rundvandringen i parken:
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”Pötzleinsdorf ägdes i början av 1800-talet av den mycket rike bankiren baron
von Geymüller. Sina pengar hade han troligen förtjänat under Napoleonkrigen.
Det berättas, att han lät bygga i sin park ett hus, en moské och en minaret åt
den turkiske ambassadör, som var ackrediterad vid Wienkongressen 1815.
Minareten är borta, men de andra husen finns kvar.
Baron Geymüller hade flera döttrar och en av dem, Barbara, blev gift 1825
med Sveriges chargé d’affaires i Wien Carl Johan Diedric Ulric Croneborg. En
annan dotter, Aloysia, gifte sig också med en svensk, baron Carl Gustaf Fleetwood.
Ganska snart efter bröllopet tog Croneborg avsked och reste med sin unga
fru till Sverige. De reste i egen vagn och bytte hästar vid skjutshållen. Crone¬
borg ville slå sig ned på landet och köpte Östanås i Värmland med tillhörande
järnbruk Älfsbacka. Det påstås att anledningen till att han valde just det stället,
var att han blev betagen i utsikten från salongsfönstren. Han erlade likviden i
gulddukater, som han medförde i en kappsäck.
Flickorna Geymüller fick, när de blev vuxna, varsin nyckel till trädgårds¬
grinden i Pötzleinsdorf. Barbara Croneborg hade sin nyckel med sig till Sve¬
rige, och den ärvdes av hennes sonson kanslersekreteraren Croneborg. Vid ett
besök i Wien i början av 1920-talet medförde han nyckeln, satte den i låset och
öppnade grinden.
Barbara Croneborg var mycket intresserad av trädgårdsskötsel och lät plan¬
tera för Sverige sällsynta träd, som hon införskrev från utlandet. Sedan hennes
tid finns ännu kvar bland annat både bok, avenbok, cypress, silverlönn och
sykomor.”

På kvällen hade några lyckats erhålla biljetter till Wiener Staatsoper,
där man uppförde baletten ”Svansjön” med Rudolf Nurejev och Svet¬
lana Beriosowa i huvudrollerna. Det var en mycket stor upplevelse för de
lyckliga.

26.9. Schloss Schönbrunn
Kejsar Leopold I hade redan vid kronprinsens, sedermera kejsar
Joseph I, kröning till tysk-romersk konung 1690 tanken på att här bygga
ett sommarresidens, som i storlek skulle överträffa Versailles. Josephs
lärare i arkitektur m. m., den geniale barockarkitekten Johann Bernhard
Fischer von Erlach fick i uppdrag att projektera anläggningen.
Hans första förslag (1690) visade sig dock alltför kostsamt att utföra. Han
framlade 1694 ett nytt, mindre anspråksfullt projekt, som under byggnadsåren
1695-1700 i stort sett följdes. Till medarbetare för trädgårdens utformning i
fransk stil hade Fischer fransmannen Jean Trehet. Maria Theresia och hennes
gemål, den botaniskt intresserade Franz I, företog under åren 1743-49 omfat¬
tande förändringar av slottet och utbyggnad av parken. För slottets omdaning
svarade arkitekten Nikolaus Pacassi och för parken och dess byggnadsdetaljer
hovarkitekten J. F. Hetzendorf von Hohenberg. Vid sin sida hade han hollän¬
daren Adrian van Stekhoven. En botanisk trädgård anlades på Franz tillskyn-
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Fig. 9. Schönbrunn.
Slottet och de karaktä¬
ristiska, klippta
lindarna, som bildar
väggar i anläggningen.
(Foto Bauer.)
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Schönbrunn. The high ,
trimmed lime-hedges, a
characteristic feature
of this park.
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dan 1753. Ledaren för uppbyggnaden av denna var Nikolaus Jacquin, sedermera
adlad Freiherr von Jacquin, en berömd samtida med Linné och en av hans
brevvänner. Den i klassisk stil uppförda ”la Gloriette”, som reser sig 64 m över
parterren fanns med pä Fischers projekt II, men uppfördes först 1775. Anlägg¬
ningen har i stort sett bevarat sitt utseende frän Maria Theresias tid intill våra
dagar. Ett arboretum tillkom 1829-30.
Franz I lät även anlägga en zoologisk trädgård, vilken utgör i sitt slag
Europas äldsta ännu bestående djurpark. Växthusanläggningarna i Schönbrunn
är världsberömda både för sin storlek och sitt rika växtmaterial. Palmhuset är
Europas största med en yta av 2 500 m2 och höjd av 24 m. Många berömda bota¬
nister har varit knutna till Schönbrunn och många forskningsresor till skilda
världsdelar för insamling av frön och plantor har utgått härifrån.

Vi gjorde en kort rundvandring genom parterrerna och besökte bl. a.
”Schöner Brunnen”, ett med skulpturer smyckat brunnshus uppfört på
platsen för den vackert belägna källa, vilken kejsar Matthias upptäckte
i början på 1600-talet och som gav platsen dess namn. Vi beundrade även
utsikten från ”la Gloriette”. Härifrån följde vi kanten av arboretet. Vår
ciceron, Fachlehrer Ing. Franz Weber - en av Österrikes främsta dendrogav oss en del intressanta uppgifter. Han nämnde bl. a. alt här
loger
inom Schönbrunns parkområde mötas två klimatzoner. På höjden mot

—

—
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Fig. 10. Schönbrunn.
Lindalléerna klipps.
Ställning och metod
kan återfinnas i 1700talets trädgårdsböcker.
(Foto Bauer.)

—

Schönbrunn. The limealleys are trimmed in
the same way as can be
seen in 18th century
garden-books.

”Gloriette” har man pannoniskt klimat med dominans av vild Quereus
cerris vid dess västliga utbredningsgräns. Den upptar 80-90 % av det vilda
trädbeståndet, och resten är ströträd av främst Quercus robur, Carpinus
betulus och Ulmus carpinifolia. På Quercus cerris förekommer parasiten
Loranthus europaeus. Även Viscum album uppträder här på olika lövträd.
Buskvegetationen bestod främst av Crataegus monogyna och C. oxyacantha, Euonymus europaeus och E. verrucosus, Viburnum lantana,
Ligustrum vulgare, Cornus mas och Hedera helix. I örtmattan växer Polygonatum multiflorum och Lamium galeobdolon rikligt.
I parkens lägre delar härskar Au-klimat betingat av Wienf lodens när¬
het och därigenom högt grundvattenstånd. Här bildade förr svartpoppeln
( Populus nigra) livskraftiga bestånd. Omkr. 1880-90 företogs en kraf¬
tig sänkning av Wienfloden och 20 år efter regleringen började popplarna
topptorka och dö ut. Det finns nu endast ett fåtal ursprungliga, ca 200 år
gamla exemplar med en stamdiam. av 150 cm kvar.
I arboretet finns fortfarande rätt många träd från anläggningstiden,
såsom Sophora japonica, Koelreuteria panieulata, Liriodendron tulipifera, Corylus colurna, Pterocarya fraxinifolia och Fagus silvatica pendula.
Bland anmärkningsvärda träd som planterats senare märktes ett ca
100-årigt exemplar av Torreya nucifera, Taxus baccata adpressa, Pinus
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Jeffreyi, Pinus parviflora glauca, Gleditsia triacanthos var. inermis, Cladrastis lutea, Cercis siliquastrum och Catalpa bignonioides.
Efter tidig lunch fortsatte vi till vårt sista besöksmål på österrikeprogrammet :

Schloss Belvedère
Byggherren till Belvedère, fältmarskalken, prins Eugen av Savoyen,
fann i Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) den geniale arkitekt,
som för honom lyckades skapa, vad många anser vara det finaste exemp¬
let på österrikisk (och även tysk) barockarkitektur.
Markområdet inköptes redan 1693, och parkanläggningarna hade påbörjats
1702. Palatset ”Nedre Belvedère”, prins Eugens bostad, stod färdigt 1716 och
representationsslottet ”Övre Belvedère” uppfördes under åren 1721-23. Som
konstnärliga medarbetare hade Hildebrandt bl. a. stuckatören Santino Bussi och
målarna Carlo Carlone och Gaetano Fanti. Takfreskerna utfördes av Martino
Altomonte.

Trädgårdsanläggningarna tillkom under medverkan av Le Nötre-lärljungen Dominique Girard, som prinsen kallade till Wien 1717 och ställde
som medarbetare till sin Garteninspektor Anton Zinner. Trädgården om¬
lades då i fransk stil.
Anläggningen mellan Nedre och övre Belvedère är terrasserad i tre av¬
delningar varav två utgörs av större parterrer med dammar och kaskader
och rikt utsmyckade med skulpturer, vilka nu var starkt decimerade.
Slotten liksom parken blev svårt skadade av bomber under kriget, men
har nu i stort sett restaurerats. Vid de olika ingångarna till parken och
särskilt vid huvudentrén finner man vackra portar och staket av konst¬
smide. Här låg också orangeriet, vilket numera ombyggts till ett museum
för medeltida österrikisk konst. Söder om övre Belvedère finner man en
stor, oval spegeldamm och öster om denna en Alpengarten. Slotten var
vid vårt besök stängda på grund av vissa reparationsarbeten. Vi gjorde
en kort vandring i parken. I detta sammanhang må nämnas att väster om
Belvedéregarten ligger en annan berömd barockanläggning, Schwarzenberger-Palais, med parterranläggningar i fransk stil utförda av Jean Tre¬
het 1697. På östsidan ligger Kloster der Salesianerinnen byggt 1719-30.
Dess tidigare parkanläggning ingår nu som del i Botanischer Garten der
Universität.
En del av vårt sällskap gjorde tillsammans med herr Weber en utflykt
till ett litet, men intressant, arboretum tillhörande Hochschule für Boden249
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Fig. 11 och 12. Belve¬
dere. Den övre kaska¬
den i denna perfekta
barockanläggning där
L. von Hildebrandt och
Le Nötre-lärjungen
Girard samverkade för
att ge fältherren Eugen
av Savoyen en värdig
omgivning. (Foto
Bauer.)
Belvedére.
The upper cascade in
this masterpiece of

—

Baroque garden-art.
The famous v. Hilde¬
brandt was the
architect, Girard, pupil
to Le Nôtre, laid out the
garden, and thus was
creates a worthy
environment to the
great war-lord Eugene

of Savoy.

kultur. Det ligger vid Knödelhütten i Hiittelsdorf, väster om staden i XIV
Bezirk Penzing. Tiden blev för knapp till att föra anteckningar och löftet
om en kopia av växtförteckningen och karta, vilka nu endast fanns i nå¬
got enstaka exemplar, har icke blivit infriat. Vi måste nu skynda till
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hotellet och den gemensamma färden upp till avslutningsmiddagen på
Restaurant Kahlenberg.
Resan till Österrike gav oss, vad gäller trädgårdskonstens historiska ut¬
veckling, anledning till jämförelse med vad vi såg och upplevde i Frank¬
rike 1965. Under 16- och 1700-talet
särskilt efter 30-åriga krigets och
turkkrigens slut
byggdes här många förnäma slott med trädgårdar
i barockens anda. Tyvärr har de flesta av dessa försvunnit, först genom
omläggning till den naturromantiska och engelska parkstilen, något som
blev så populärt över hela Europa i slutet av 1700-talet och början av
1800-talet och vilken strömning utgick från Frankrike respektive Eng¬
land, samt nu senast i våra dagar genom krigets härjningar och sociala
omvälvningar. Vi hade tillfälle att se fyra trädgårdar, vilka på ett
ganska representativt sätt visar barockens utveckling i Österrike: Hellbrunn och Mirabell i Salzburg, Schönbrunn och Relvedère i Wien. Liksom
i Frankrike har här öster om Alperna barocken utgått från Italien. I Hellbrunn, som representerade övergången från renässans till barock, arbe¬
tade skickliga konstnärer, samtliga hämtade direkt från Italien. I de öv¬
riga hade man även italienska medarbetare. Men vi mötte här namnen på
två framstående och tongivande österrikiska arkitekter och konstnärer:
Johann Rernhard Fischer von Erlach och Lucas von Hildebrandt. Båda
hade fått sin utbildning i Rom. Fischer, som var född i Graz, var lärjunge
till den store arkitekten och bildhuggaren Lorenzo Bernini. Hildebrandt,
född av tyska föräldrar i Genua, studerade hos arkitekten Carlo Fontana.
I detta sammanhang kan det kanske vara intressant att veta, att Ber¬
nini tillhörde den krets av kulturpersonligheter, som drottning Kristina
omgav sig med i Rom och att den unge Fischer genom Berninis förmed¬
ling fick bedriva teckningsstudier i hennes antiksamling. Fontana har ut¬
I Wien hade man
fört drottning Kristinas gravvård i Peterskyrkan.
dessutom genom franska medarbetare hämtat impulser från Frankrike
och Le Nôtre.
De dendrologiska upplevelserna kunde ju inte mäta sig med dem från
Frankrikeresan. Storslagna och omväxlande naturscenerier gav här i Ös¬
terrike så mycket mera. Fjällvärlden kring sjöarna i Salzkammergut, i
Admont och Gesäuse, liksom kullandskapen vid Weinstrasse i Süd-Steiermark och kring Riegersburg i Ost-Steiermark, Burgenland med sin sär¬
av de hänryckta utropen i bussarna
egna natur och bebyggelse, gjorde
bestående minnesbilder.
skänkte
och
intryck
djupt
att döma

—

—

—

—

—

—
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Zusammenfassung
Einer Reise des Schwedischen Dendrologischen Vereins durch Österreich
September 1967
Die Reise ging von Salzburg über Graz-West- und Süd-Steiermark-Ost-Steiermark-Burgenland nach Wien.
Reiseroute: Salzburger Flachgau-Salzkammer gut über Gmunden/TraunseeEbensee-Bad Ischl-Bad Aussee (Ausseer Alpengarten)-Admont/Steiermarkdurchs Gesäuse-Hieflau-Eisenerz-Leoben-Frohnleiten (Alpengarten Franz
Mayr-Melnhof ) -Graz.
Ausflüge aus Graz: Deutschlandsberg, Schöckl, Südsteirische Weinstrasse,
Bad Gleichenberg.
Graz-Riegersburg-Mogersdorf/Burgenland (Türkendenkmal)-Güssing-Bernstein-Eisenstadt.
Ausflüge aus Eisenstadt: Römersteinbruch St. Margarethen, Rust und Mör¬
bisch (am Neusiedlersee), Burg Forchtenstein, Loipersbach.
Eisenstadt-Laxenburg-Wien.
Die wichtigsten Reiseziele waren:
Schloss Anif bei Salzburg, ein Wasserschloss 1838-48 in englische Neogotik
umgebaut mit einem gut angelegten und gepflegten englischen Park, ein¬
zigartig in seiner Eingliederung in die Landschaft.
Schloss Hellbrunn bei Salzburg, Lustschloss erbaut 1613-15 in manieristischitalienischer Spätrenaissance mit Weihern, Grotten und berühmten Wasserspie¬
len. Mechanisches Theater von 1750.
Schloss Mirabell bei Salzburg, spätbarocke Anlage von J. B. Fischer von
Erlach ab 1689 und Lukas von Hildebrandt 1721-27.
Kaiservilla Bad Ischl mit Landschaftsgarden ab 1854 ständige Sommer¬
residenz Franz Josephs.
Stift Admont, Steiermark, berühmte Barockbibliothek mit Deckengemälden
von B. Altomonte (1775-76) und Bildhauerarbeiten von J. Th. Stamme] (1 746—
60). Garten mit 600 Dahliensorten, z.T. eigene Züchtungen.
Schloss Eggenberg bei Graz, Barockschloss mit prachtvoller Inneneinrich¬
tung ab 1625 gebaut, grösstes Jagdmuseum Mitteleuropas, grosser Naturpark
englischen Stils 1824 angelegt.
Burg Landsberg, Weststeiermark, mittelalterliche Burgruine aus dem 13. Jh.,
teilweise restauriert, von Weinbergen umgeben.
Bad Gleichenberg, Oststeiermark, bedeutender Kurort mit Heilquellen aus
römischer Zeit, inhaltsreicher Kurpark.
Riegersburg, Oststeiermark, monumentale Burg auf 482 m hohem Basalt¬
felsen, interessante Basaltflora.
Burg Bernstein, Burgenland, aus der Karolingerzeit, im 17. Jh. ausgebaut,
vorgeschichtliches Museum, Edelserpentinschleiferei, Burgh otel. Mauern und
Basteien mit botanisch interessanter Bepflanzung.
Schloss Esterházy, Eisenstadt, aus dem Spätbarock 1663-72 mit neoklassi¬
zistischer Gartenfassade, naturromantische Parkanlage (1801).
Burg Forchtenstein, gut erhaltene Burg in beherrschender Lage, erhielt die
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heutige Gestalt 1635-37, Esterházysches Museum. Bergbrunnen aus dem Felsen
gemeiselt, 142 m, der tiefste der Welt.
Loipersbach, Burgenland, Edelkastanienhain (selva) mit 5000 Bäumen (25
ha) von den

Römern ursprünglich angelegt.
Schlosspark Laxenburg, Niederösterreich. Schöner Naturpark (250 ha) bei
dem ehemaligen kaiserlichen Lustschloss. Derzeitige Gestalt ab Ende des 18.
Jh. Alter Baumbestand. Grosse Teichanlagen (27 ha) mit der auf einer Insel
ab 1798 erbauten, neogotischen Franzensburg.
Türkenschanzpark, Wien, englischer Park mit dendrologisch interessantem
Baumbestand, über 250 Arten und Varietäten (1888, 1910).
Pötzleinsdorfer park (Geymüller park), Wien, Anfang 19. Jh. angelegt, lange
als einer der schönsten englischen Parks des Kontinents angesehen.
Schloss Schönbrunn, Wien, ausgeführt nach dem 2. Entwurf von J. B. Fischer
V. Erlach (1695-1700) mit Gartenanlagen französischen Stils. Schlossumbau
1743-49 (Nikolaus Pacassi) mit Erweiterung des Parks. Botanischer Garten
(1753), Arboretum (Anfang 19. Jh.).
Schloss Belvedere, Wien, eine der schönsten Palastanlagen des Barocks
von J. Lucas v. Hildebrandt für Prinz Eugen v. Savoyen. Unteres Belvedere
(1716) Wohnbau, Oberes Belvedère Repräsentationspalast (1721-23), Garten¬
anlagen des Le Nostre-Schülers Dominique Girard ab 1717.
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Schönbrunn. Åtta fyraradiga lindalléer. Plats med bassäng och skulptur.
Infällt: detalj ur en odaterad plan, publicerad i Marie Luise Gotheins Ge¬
schichte der Gartenkunst, Jena 1926.
Eight avenues of lime, three four rows in each. An open space with a

—

sculptured fountain.
In the left corner: detail of an undated plan from Geschichte der Garten¬
kunst by M. L. Gothein.

Schönbrunn, och Belvedère, Wien
Text: Walter Bauer. Teckningar: Lisa Bauer

Schönbrunn. Barockmotiv, ett av många i denna storslagna park: En åttakantig
plan med en bassäng och skulpturgrupp i centrum. Mot denna plan strålar åtta
fyraradiga lindalléer tillsammans. 4x8 = 32 lindrader. Avståndet mellan stam¬
marna är 7 meter, de åtta vägarna är 14 m breda. Lindarna är gissningsvis
omkr. 10 m höga. Deras kronor har vuxit samman. Grenverket mot vägarna är
så hårt beskuret att man kan uppfatta lindarna som gigantiska häckar på stam.
Träden har förlorat sin individualitet. Det är först när något av dem skadas
eller dör som det står klart att det trots allt rörde sig om enskilda individer
i en barock gemenskap.
De yttre lindraderna är kombinerade med meterhöga häckar av naverlönn
och avenbok, som begränsar utrymmet mellan alléerna. Här växer, fritt ut¬
vecklade, en blandning av olika lövträd, bl. a. Catalpa, Malus-arler, lind, aven¬
bok m. fl.
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Baroque motive, one of many in this magnificent park: an octogonal place
with a sculptured fountain in the centre. Eight avenues of limetree with four
rows in each converge upon this place. 4x8 = 32 rows of limes. The space be¬
tween the trunks is 7 metres, the eight walks are 14 metres wide. The limes
are approximately 10 metres high. The branches facing the walks are so
closely cut that they look like gigantic hedges on stems. The trees have lost
their individuality. Not until one of them is damadged or dies will their
character of separate individuals be evident.
The outer rows of lime-trees are combined with hedges, about one metre
high, consisting of Acer campestre and hornebeam lining the space between the
walks. In this space there is a mixture of broadleaf trees such as Catalpa,
different species of Malus, limes, hornbeam and so forth.

Schönbrunn. I det triangulära fältet mellan två vinkelräta alléer och en tredje
diagonal utvecklas ett sidoordnat motiv: radiärt utstrålande avenboksboskéer
med tre breda gångar emellan.
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Den trekantiga planen pryds av en Diana-skulptur. Ca 150 m längre bort, på
andra sidan diagonalallén mot en fond av klippt avenbok står en Apollostaty.
In the triangular space between two walks, meeting each other at right
angles and a third diagonal, a secondary motive is developed: bosquets of
hornbeam radiating fanwise, separated by walks 3 metres broad.
A statue of Diana adorns the triangular place. On the other side of the
diagonal walk, about 150 metres away against a background of clipped horn¬
beam: a statue of Apollo.
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Schönbrunn och Belvedère räknas som något av det bästa europeisk träd¬
gårdskonst kan uppvisa. Prof. C. Th. Sörensen har i sin bok Europas Havetagit med dem i sin sparutan att gå in på någon närmare analys
kunst
smakade förteckning över Havekunstneriske monumenter.
Så värst mycket ut av Belvedère fick inte dendrologerna efter en summarisk
presentation av en ciceron, som inte ens förmådde flytta gruppen till det mest
sevärda i parken, nämligen kaskaderna. Den övre delen av dem har tecknaren
återgivit. Det nedre vattenfallet skall ses från orangeriet i längdaxelns slut.
Ungefär därifrån flyter, trots avståndet, men på grund av nivåskillnaderna,
de båda vattenkonsterna skenbart samman till en storartad helhet.
Schönbrunn and Belvedère are creations considered to belong among the
foremost in European garden art.
The drawing shows the upper of the famous cascades. The lower one should
be seen from the orangerie at the end of the main vista. From this point the
two cascades look like one to the eye and form an impressive unity.
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PER FRIBERG

Miljövården behöver landskapsarkitekter

Institutionen för trädgårdskonst och naturvård i Alnarp är den yngsta
den konstituerades den 1 juli
och minsta på Lantbrukshögskolan
1964 och har ännu mycket obetydliga resurser.
Av Lantbrukshögskolans normala aktiviteter, undervisning, forskning,
försök och rådgivning har institutionen sin verksamhet huvudsakligen
inom den första sektorn, undervisningen, i ringa mån inom den andra,
forskningen, men tyvärr ännu ingen i den tredje, försöks- eller rådgiv¬
ningsverksamheten. En utökning av resurserna kan dock förväntas, ef¬
tersom sedan institutionens tillkomst intresset för miljöfrågorna har
ökat till en grad som man för några år sedan skulle betraktat som helt
utopisk. Att sammankopplingen i institutionens namn av begreppen träd¬
gårdskonst och naturvård i själva verket bara innebär en skalförskjut¬
ning från människans närmiljö till regionala förhållanden, har efterhand
uppfattats också av t. ex. ideella föreningar inom naturskydd och lik¬
nande organisationer. I det följande skall i första hand det vi anser
vara som institutionens huvuduppgift: utbildningen av landskapsarki¬
tekter, beröras, samt dessutom de forskningsuppgifter, som vi anser mest
angelägna i den närmaste framtiden, när våra resurser att taga upp dem
i vårt program medger det, uppgifter som redan initierats i studenternas
examensarbeten.
urgamla
Trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, trädgårdskonst
begreppet trädgård i bemärkelsen att odla, förädla, kul¬
discipliner
tivera, förfina sin omgivning är lika gammalt uttryck för människans
strävan som begreppen hus, stad, skepp. Edens lustgård är ännu äldre.
Hur man tänkte sig den paradisiska trädgården under medeltiden kan vi
se i våra kyrkors väggmålningar, och hur Faraos trädgårdar såg ut,
finns inhugget i väggen i pyramidernas gravkamrar.
som begrepp ganska nya, bara
Naturskydd, naturvård, miljövård
hos oss har de bara funnits halva tiden.
hundra år
begrepp som kanske bäst inLandskapsvård, landskapsplanering
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rymmer vad det här gäller, en form av planläggning, som analogt med
byggnads- och stadsplanering söker samla många komponenter i en fy¬
sisk plan för landskapet, med eller utan bebyggelse.
Landskapsarkitektutbildningen har i de flesta länder förlagts till lantbrukshögskolor, t. ex. i Danmark, Norge, Tyskland, Holland m. fl. län¬
der. I Amerika är utbildningen av landskapsarkitekter förlagd till univer¬
siteten och är där ibland samordnad med utbildningen av arkitekter och
ingenjörer, ibland förlagd till lantbruks- och trädgårdsfakulteter.
På arbetsmarknaden har behovet av landskapsarkitekter i den privata
sektorn successivt vuxit så starkt att de som utbildats de senaste åren
i stor utsträckning engagerats på privata ritkontor och i en del fall kort
tid efter examen öppnat egna kontor. Ett allt större behov av specialister
på mark- och landskapsplanering har skapats i takt med det ökade ut¬
rymme friytorna fått i nya stadsplaner, den allt större pressen på naturen,
den alltmer ökade fritiden, den allt större vikt man över huvud börjat
lägga vid miljöns utformning.
Det är kännetecknande för tendensen i utvecklingen mot större upp¬
gifter att landskapsarkitekternas arbete alltmera kommer att ligga inom
den översiktliga planläggningen, dels i dennas första skede, invente¬
ringen, dels också i medverkan i projekteringen av så stora områden att
de verkligen kan kallas landskap. I det ordet ligger kanske också något
av en programförklaring för den nya utbildningen: dess målsättning är
att utbilda planerare av landskapet. För den nya institutionen som när¬
mast fick ansvaret att utbilda de nya arkitekterna försökte jag i föl¬
jande, något manifestbetonade presentation av ämnet klargöra begreppen:
”Lantbrukshögskolans institution för trädgårdskonst och naturvård,
konstituerad den 1 juli 1964, utbildar trädgårds- och landskapsarkitek¬
ter samt bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom sådana områden
från trädgård
som kan innefattas i planläggningen av den yttre miljön
och park över torg och bostadsområden till stadsrum och landskapsrum
i vidaste bemärkelse.
Trädgårdskonst och naturvård arbetar tillsammans med arkitekturen
och stadsbyggnadskonsten för det gemensamma målet att i vidaste be¬
märkelse forma människans miljö. Detta arbete kräver för att kunna rätt
bedrivas djupgående insikter i både praktiska och estetiska frågor av
stor räckvidd.
I större skala, då trädgårdskonsten och naturvården lämpligen kan
rubriceras som landskapsplanering, arbetar man parallellt med region¬
planering och samhällsplanering med uppgift att i översiktlig form plan¬
lägga större områden av natur- ocb kulturlandskapet.
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III Soc. undersökning

111 Syntes
Syntes: Planlösningsexempel

Bruksvärdeskomponent

I

Slutrapport

Den komplicerade processen att med hänsynstagande av social, ekono¬
misk och teknisk art bestämma markens rätta användning har också en
fysisk, visuell aspekt. Vid denna som en medveten gestaltning utförda
planläggningen läggs i institutionens undervisning särskilt stor vikt.
Därför övas framför allt det analytiska arbetssätt, som är arkitektens spe¬
ciella metodik. Medan arkitekturen arbetar med byggnader och innerum
arbetar trädgårds- och landskapskonsten med landskapet, den yttre mil¬
jön, uterummet. De båda konstarterna har alltså en likartad målsättning,
miljöns organisation, men arbetar sedan var för sig med olika skala,
material, teknik och funktion. Tillsammans, som de oftast uppträder,
kompletterar de varandra och samverkar i en helhet.
Trädgårdskonstens speciella, helt egna område är emellertid planlägg-
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ningen av markens användning med särskilt hänsynstagande till både
de naturliga förutsättningar som topografi, jordmån, vegetation och
klimat erbjuder, och de funktioner som skall uppfyllas. Inom naturvår¬
dens område, som i vårt land befinner sig i ett initialskede av invente¬
ring, kommer stora uppgifter att behöva studeras och planläggas, uppgif¬
ter som helt faller inom institutionens såväl ekologiska, tekniska som
estetiska verksamhetsområde.
Institutionens undervisning meddelas genom kurser i projektering av
uppgifter i trädgårdskonst och naturvård, i materiallära, stadsbyggnad
och regionplanering jämte frihandsteckning och konsthistoria. Speciell
vikt läggs vid att genom arbetet med olika övningsuppgifter ge studen¬
terna träning i planläggande metodik, som ytterst syftar till att samla
olika komponenter till en syntes.”
Denna presentation kan förtydligas sålunda: Studenterna har i sin
studieplan en rad olika ämnen som har att meddela faktiska kunskaper,
framför allt om det biologiska skeendet i naturen och om människans
aktivitet i landskapet. Med denna grund inriktas undervisningen i träd¬
gårdskonst och naturvård på att lära studenterna att se och uppleva sin
omgivning som arkitektur för att sedan själva kunna planera och forma.
I studieplanen delar vi upp det stora ämnesområdet i huvuddelarna
trädgårdskonst, stadsbyggnad och naturvård. Gränser mellan dessa de¬
de kan t. ex. ofta vara integrerade i en och
lar är omöjliga att ange
samma uppgift, där både områden för bebyggelse och för rekreation
och för den vetenskapliga naturvården skall samordnas i en och samma
plan. Kompletterande tekniska, funktionella och arkitekturhistoriska
kunskaper meddelas parallellt, till en viss del vid arkitekturavdelningen
vid Lunds Tekniska Högskola.
Tyngdpunkten i huvudämnet läggs som nämnts mindre vid egentligt
kunskapsstoff än vid en uppövning av studenternas förmåga till analytisk
tankeverksamhet och till ett metodiskt arbetssätt. Detta görs genom ar¬
bete under hela studietiden med alltmer omfattande och komplicerade
övningsuppgifter, där efter hand allt större uppmärksamhet ägnas åt den

—

arkitektoniska utformningen.
övningarna går helt naturligt från den lilla skalan, boendets, fritids¬
anläggningar, till stadsparker, begravningsplatser, strövområden etc.
Under sista studieåret bearbetas en översiktlig planeringsuppgift inom
naturvården där ett sådant arbetes olika stadier, från inventeringar och
landskapsanalyser fram till det färdiga projektet i form av en regional
plan och en landskapsplan utförs individuellt av studenterna. Resultatet
kan sedan ses som en kombination av metodiska analyser och intuitiv be263
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syntesen. Arbets¬
dömning av uppgiftens olika möjligheter till lösning
metoden innebär att denna syntes blir prövad av handen, ögat och hjär¬
nan, ett selektivt arbete att ställa upp flera alternativ, pröva dem och se¬
dan fatta beslut.
Landskapsplaneringens målsättning och problematik ses som ett led
i systemet av sociala, tekniska ekonomiska och samhälleliga åtgärder
ett system som ständigt förändras och därmed gör ”datakorvstoppningen”
mindre viktig än träningen i att analysera och precisera ett problem,
att koordinera planeringens olika element samt att slutligen väga teknik
och ekonomi mot estetik och kvalitet i gestaltningen av materialet till
arkitektonisk form.
Samhällsbyggandet består ju inte som tidigare av renodlat husbyg¬
gande utan av ett slags sammanfogning av förutom husen dessutom vä¬
gar, tekniska anläggningar, parker och andra element i landskapet. Även
när det gäller naturvårdens planering, fysisk planering för jordbruk och
skogsbruk, där frågor rörande markanvändning, ekonomi etc. kommer
att bli de viktigaste, även här är det naturligt att i dessa uppgifter enga¬
gera planerare med en utbildning som är inriktad på gestaltning och
formskolning.
Från 1965 antas 20 studenter årligen (tidigare 15). Antalet sökande
har sedan starten för varje år stigit: 1961 sökte 9, 1962 18, 1963 37,
1964 71, 1965 77, 1966 106, 1967 129 och 1968 302 studenter inträde.
Till utbildningen söker sig de studenter som är intresserade av såväl
konstnärliga som naturvetenskapliga frågor. Många är från början in¬
riktade på att arbeta inom naturvården. Enligt min uppfattning ger också
denna brett upplagda planerarutbildningen lämplig avvägning av erfor¬
derliga kunskaper inom flera olika ämnesområden
till skillnad från
en specialistutbildning i någon speciell vetenskap. Detta bör därför sär¬
skilt påpekas: som varje arkitektutbildning syftar också denna till att
men här inte som vid arkitektens traditionella
utbilda syntetiker
arbete med byggnader och stadsplaner utan med den yttre miljön, land¬
skapet och naturen, dess vård, skydd och planering. Det är därför viktigt
att samarbete äger rum mellan samhälls- och naturvetare, landskaps- och
naturplanerare samt bygg- och stadsplanerare vid utformningen av vår

—

—

—

miljö.

Forskningen vid institutionen har som målsättning att ge erfarenheter
från planeringens olika dimensioner, vari såväl trädgårdskonstens de¬
taljstudier som naturvårdens studium av hela landskapet samlas kring
gemensamma problem, som totalt eller upplösta i sina beståndsdelar
blir föremål för forskning i de utdelade uppgifterna.
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Inom en institution, som arbetar med studiet av ett landskap, som i da¬
gens dynamiska samhälle ofta förändrar karaktär från år till år måste
stor uppmärksamhet ägnas åt denna förändringsprocess. Vi utbildar
landskapsarkitekter, vilka som planerare blir verksamma i spelrummet
mellan gammalt och nytt och skall avgöra vilka delar av landskapet som
får förbli någorlunda statiskt och vilka som kommer att förändras ge¬
nom föreslagna åtgärder. Det kräver ständigt allt större mått av kunskap
på detta viktiga område. Därför är vår nu traditionella landskapsplaneringsuppgift för 3 betyg den främsta motiveringen för utforskningen av
problem, som rör landskapets inventering, analys och planering.
För landskapsplaneringsuppgiften väljes ett område i princip var som
helst i Sverige, men av praktiska skäl vanligen inom rimligt reseavstånd
från Alnarp. Under bearbetningen sker arbetet enligt en bestämd rutin,
nämligen 1) inventering, 2) landskapsanalys, 3) programskrivning, 4)
planering, 5) detaljplanering. I denna uppläggning anger vi den ideala
modell efter vilken vi anser att all planering borde ske.
Enligt vår mening är det viktigt, att studenterna intensivt studerar
regionen med dess landskap och näringsliv, så att de utvecklingsmöjlig¬
heter, som regionen erbjuder inom ramen för vad dess landskap tillåter
och inbjuder till, tas till vara i planerna. De slutgiltiga planerna göres
alltså upp med utgångspunkt från landskapets egna förutsättningar och
bli på så sätt ekologiskt välmotiverade.
Den här angivna arbetsmetodiken och arbetsrutinen har bearbetats vid
institutionen sedan dess tillkomst 1964. Metodiken är emellertid inte
fixerad utan har ständigt förändrats och förbättrats, vilket dikterats dels
av erfarenheter från de skilda årskursernas planeringsresultat och dels
av det forskningsarbete, som utföres på detta område av forskarassis¬
tenten vid institutionen Nils Englesson.
Faktainsamlingen under inventeringsmomentet har varit svår att ge¬
nomföra på den korta tid, som stått till förfogande för färdigställandet
av uppgiften och som måste räcka till för alla momenten i arbetsgången
från inventering till detaljplanering. Inventeringsmetodiken har därför
ägnats speciell uppmärksamhet i forskningen. Olika vägar har prövats
för att så snabbt och effektivt som möjligt få in mesta möjliga inventeringsmaterial.
Genom detta utvecklingsarbete, som alltså främst rör metodproblemen
i inventerings- och planeringsrutinen har landskapsanalysens roll allt
mer framträtt som mycket väsentlig i sammanhanget. Olika metoder för
att uppnå en fullgod analys har prövats, och analysens olika arbets¬
moment har därvid kartlagts och gjorts pedagogiskt tillgängliga.
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Naturvårdsforskningen i landet har hittills omfattat biocidproblemen,
immissioner, vatten- och luftvård etc. I den fortgående urbaniseringen
synes stadslandskapets olika miljöproblem nu behöva studeras i en brett
upplagd forskning. I denna vill institutionen medverka i ett studium av
urbaniseringens påverkan av ekologiska sammanhang i vidaste bemär¬
kelse.
Assistent Anita Lindkvist fortsätter sitt examensarbete ang. vägen i
landskapet, i form av ett lic. arbete.
Med anslag från Statens Råd för Byggnadsforskning pågår ett forsk¬
ningsprojekt om småhusens yttre miljö. Under sommaren 1968 gjorde
hort. stud. Roland Palm ett program för denna vidare forskning. Han är
efter avlagd examen anställd som assistent på heltid som huvudutred¬
ningsman för detta projekt. På projektet arbetar också några examens¬
arbetare.
I programmet har föreslagits en uppdelning av ämnet i ”tre nivåer”. En
första rent beskrivande faktainsamlande, ett analyssteg och slutligen ett
steg, som mynnar ut i rekommendationer och minimikrav för uteplatser
och ev. en s. k. bruksvärdeskomponent enligt vilken olika uteplatser kan
jämföras och bedömas. Första steget är uppdelat i olika delar: en sociologisk-funktionsanalytisk, en planteknisk, en teknisk, en klimatologisk.
Hit hör även en ekonomisk och en botanisk utredning.
Vi beräknar att under mitten av 1970 vara färdiga med faktadelen,
årsskiftet 70/71 med analysdelen och hösten 1971 med hela projektet.
Under sommaren 1969 har hort. stud. Jan-Henrik Marinder påbörjat
den botaniska delen. Detta arbete beräknas vara klart i form av arbets¬
rapport under slutet av 1969. Av praktiska skäl har denna del avgränsats
till den vegetation, som direkt har inverkat på uteplatser och behandlar
val av olika växtmaterial och kombinationer därav med kommentarer ur
estetisk och bördighets-synpunkt.
Den klimatologiska delen påbörjades i augusti 1969. Vi kommer här att
studera, hur olika klimatologiska element (temperatur, vindhastighet,
solinstrålning m. fl.) påverkar människan utomhus. Vidare hur en ute¬
plats bör orienteras och utformas för ett optimalt utnyttjande ur biokli¬
matisk (människa-klimat) synpunkt.
En sammanställning av litteraturgenomgång och modellförsök beräk¬
nas vara klar som arbetsrapport i slutet av 1969. I ett senare skede skall
om möjligt uppställda hypoteser testas genom fältmässiga mätningar i
olika delar av Sverige. Detta kommer enligt tidsplanen att ske sommaren
1970. I en tredje etapp av den klimatologiska delen kommer resultaten
av I och II att appliceras på olika typer av bebyggelseplaner. Här skall
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också ingå ett studium av förtätad småhusbebyggelse ur klimatologisk
synpunkt. Det gäller att ange hur stora/små tomterna måste/kan vara
för att tillgodose framtagna och rekommenderade minimikrav på bl. a.
solinstrålning.
I den plantekniska delen skall vi studera de faktorer som påverkar
markdispositionen vid olika former av småhusbyggande. Den rent admi¬
nistrativa gången av planeringsarbetet skall också granskas. Främst då
hur tomtindelning, höjdsättning och placering av husen sker och vilka
möjligheter det finns till ett förbättrat samband mellan val av hustyp och
tomttyp. Möjligheterna att tekniskt lösa olika problem vid uteplatsbyg¬
get tas upp i en speciell utredning, som påbörjas våren 1970. Den skall
utföras av hort. stud. Sven Widelund.
Slutligen tillhör första steget en sociologisk-funktionsanalytisk del.
Den kommer vi att utföra i nära samband med institutionen för byggnadsfunktionslära vid tekniska fakulteten, Lunds Universitet. En funk¬
tionsanalysstudie kommer att göras i fullskalelaboratoriet i Lund för att
klargöra de ytor som krävs för olika aktiviteter på en uteplats. Till detta
skede kan man även räkna en sociologisk förundersökning på 20-50
intervj upersoner.
Analyssteget består förutom av en genomarbetning och hopsummering
av insamlade fakta av en sociologisk undersökning med mer än 100
intervjupersoner för att testa de hypoteser som har kunnat uppställas
ur fakta från skede I.
Arbetet sammanfattas slutligen i en rapport till Statens Råd för Bygg¬
nadsforskning under andra halvåret 1971. Den skall innehålla de slut¬
satser, vi kan dra av den sociologiska undersökningen och ge rekom¬
mendationer till myndigheter, arkitekter och konsumenter om uteplatsens
utformning, läge, orientering m. m.
Bäst kan institutionens inriktning belysas av studenteras självvalda
ämnen för deras examensarbeten.
Anders Sandberg 1966
Lödde å-Kävlingeån

—

ett vatten- och grönstråk

Utredningsarbetet utfördes under sommaren och hösten 1965. Detta samt plane¬
ringsarbetet färdigställdes och presenterades i januari 1966. Generalplanearbetet
i Kävlinge kommunblock gav förutsättningar för utredningens integrering i den
fysiska översiktliga planeringen. Kävlinge kommunblocks främsta naturtillgång
är ådalen jämte öresundskusten och Barsebäckshalvön. Den påverkar direkt
generalplanernas utformning och detta examensarbete ingår som konkret för¬
slag i dessa.
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Lennart Pedersen 1966
landskapsgestaltning och ekologisk planering
Grustäkter
Arbetet diskuterar olika principer för landskapets gestaltning i samband med
lokalisering av grustäkter och återställningen av desamma. Vidare behandlas
ekologiska faktorer i samband med planering av återställning av grustäkter.

—

Hans Gunnar Persson 1966
Landskapsplanering och landskapsvård i samband med täktverksamhet
Arbetet grundas på en utredning om täktverksamheten i Malmöhus län. Där¬
efter behandlas täktverksamhetens inverkan på landskapsbilden från olika ut¬
gångspunkter. För den avslutande täktverksamheten behandlas problemen
kring självläkta täkter och sådana där mer eller mindre omfattande återställningsarbeten vidtagits.
För pågående täktverksamhet behandlas lagar och förordningar, översikts¬
planering och detaljplanering. Vidare behandlas olika återställningsformer för
dels större täktområden och dels mindre täktområden.

Irja Persson 1967
Ljusnans dalgång inom Arbrå kommun
Planering med avseende på fritidsbebyggelse och turism. Arbetet är dels en
inventering av de naturliga och kulturella förhållandena inom kommunen, dels
en utredning av jordbrukets ekonomiska situation och därmed en prognos för
dess möjligheter att bestå i framtiden och under vilka brukningsformer.
På dessa utredningar grundas en fritidsplanering, som avser att ta tillvara
landskapets värden och bygdens speciella liv. Planerna utvecklar turismen och
fritidsbebyggelsen med bygdens särprägel bibehållen.

Anita Lindkvist 1967
Vägen i landskapet
Arbetet är en översiktlig undersökning med genomgång av litteratur på om¬
rådet samt en fotostudie avsedd att redovisa problemställningarna. Dessa presen¬
teras kapitelvis enligt följande: Gestaltningens förutsättningar diskuteras såsom
vägens resp. landskapets dimension. De visuella faktorerna analyseras såsom
optisk ledning, perspektiviska förhållanden, parallellism och perception. Vä¬
gens inre miljö behandlas dels som trafikmiljö, vägslänternas estetiska utform¬
ning och vegetation. Vägens yttre miljö analyseras dels såsom vägen i landskapet-rummet och dels som vägen sedd utifrån omgivande landskap.
Problematiken bearbetas för närvarande vidare med forskningsanslag. Lämp¬
liga detaljstudieobjekt inom skilda svenska landskapstyper väljes ut för kon¬
tinuerliga studier (lic.).
Margareta Larsson 1968
Snesslinge
planläggning av fritidsbebyggelse
Utredning av Snesslinge sockens (i norra delen av Stockholms län, vid öregrundsgrepen) naturliga, landskapliga och kulturella förutsättningar för en
exploatering för fritidsbebyggelse. Planeringen avser dels nybyggnad av fri¬
tidshus dels ett utnyttjande av friställda jordbruksfastigheter som fritidsbostä-

—
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der och dessutom ett tillgodoseende av rörligt friluftsliv med olika anlägg¬
ningar.

Lennart Berg 1968
Bohuslän
Skärgårdsbebyggelse
Syftet med arbetet är att söka de relationer mellan bebyggelse och landskap,
som kan vara av betydelse vid planering av Bohusläns skärgård. Bearbetningen
redovisas i huvudavsnitten naturlandskapet, bebyggelse, fritidstrycket på land¬
skapet, fritidsbebyggelse i landskapet, och de sammanfattas i en ideell plan.

—

Lars Sandberg 1968
Kraftdistribution ur miljösynpunkt
Arbetet behandlar allmänna problem vid kraftledningsdragning ur miljösyn¬
punkt såsom kraftledning, kraftledning och landskap, landskapsgestaltande åt¬
gärder samt markbehandling i kraftledningsgator. Det aktuella området presen¬
teras med inventeringar och fem alternativ för kraftledningsdragning från
Barsebäcksverket presenteras, diskuteras och bedöms.

Marit Silins 1968
Steninge
slott och trädgård
Den arkitektur- och trädgårdskonsthistoriska bakgrunden till Steninge slott
och trädgård presenteras och diskuteras. En inventering utförd sommaren
1968 presenteras och mot bakgrund av detta framläggs ett restaureringsforslag.

—

Eivor Bucht 1968
användning för fritidsändamål
Sjödistriktet nordost om Kristianstad
Arbetet innehåller inventering med avseende på natur- och kulturlandskap,
befintliga attraktioner samt behovet av fritidsanläggningar. Arbetet samman¬
fattas i en fredningsplan och en ”fritidsplan”.

—

Boland Palm 1968
program
Uteplatsens problem vid enfamiljshus
Arbetet är en förundersökning till fortsatt forskning kring den yttre miljön
vid småhusbebyggelse och mynnar i ett program för detta.

—

Ragnhild Bergström 1969
fritidsmiljö
Bergslagsmiljö
Bergslag har studerats och planerats för fritidsändamål.
Nora
Ett område i

—

Gun Bengtson 1969
en del av samhällsplaneringen
Grusexploatering
Arbetet består av två delar. Den första är en genomgång av svensk lagstift¬
ning om grusexploatering och samhällets möjligheter att styra denna. Andra
delen utgör förslag till tre realistiska schakt- och återställningsplaner.

—
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Lennart Berg

Skärgårdsbebyggelse

—

Bohuslän

Syftet med detta arbete är att söka de relationer mellan bebyggelse och land¬
skap som kan vara av betydelse vid planering av Bohusläns skärgård.
För att lära känna och förstå det säregna landskapet gjordes en översiktlig
inventering med avseende på geologi, klimat och vegetation.
Bebyggelsens utveckling följs från äldre stenåldern till våra dagar. Med av¬
seende på boendeform och minnesmärken kan följande schematiska samman¬
ställning göras:
Äldre stenåldern: tillfälliga boplatser.
Yngre stenåldern: stenkammargravar, dösar, gånggrifter och hällkistor.
Bronsåldern: gravrösen och hällristningar.
Järnåldern: antydan till byorganisation.
Medeltiden: strandstället och första skärgårdssamhället.
Sillfiskeperioden 1556-1589: bodagglomerationer såsom tillfälliga fiskelägen
(fiskeläger).
Sillfiskeperioden 1747-1808: sillsalterier och trankokerier.
1800-talets slut: jämt fördelade fiskelägen efter kusten.
1900-talets början: bebyggelsen koncentreras och förskjuts söderut.
1930-talet: grunden för dagens fiskelägen.
Den pågående urbaniseringen, allt sämre utkomstmöjligheter inom fiske,
stenindustri, sjöfart m. m. samt kravet på korta förbindelser med en storstads¬
region har medfört en ytterligare koncentration till vissa fiskelägen i söder,
som har expanderat medan resten för en alltmer tynande tillvaro. Kvar finns
dock fiskelägena som enheter i landskapet.
Med ökad levnadsstandard i form av arbetstidsförkortning, möjlighet att
köpa sig fritid, bättre kommunikationer och en ökad biltäthet kommer allt fler
människor att ha möjlighet till ett fritidsboende och ett rörligt friluftsliv. Na¬
turligast är att låta fritidsmänniskan successivt köpa upp fiskelägen efterhand
som intresset för stationärt boende avtar. På så sätt säkras fiskeläget som en
traditionell enhet i landskapsbilden, medan den intimitet som ges av ljudet
från fiskebåtar, doften av fisk, olja, tågvirke m. m. alltmer försvinner.
Befintliga fiskelägen kan endast hysa en liten del av fritidsboenden, det rör¬
liga friluftslivet får allt större krav på utrymme och landskapsbilden skall
värnas framförallt sett från havet. Endast en möjlighet återstår om man skall
tillmötesgå dem som önskar ett fritidsboende i direkt kontakt med havet, vilket
vidstående bildsekvens vill ge en antydan om.

Skärgårdslandskapet vänder sitt känsligaste ansikte mot havet. Landskapets
element: horisont, strandlinje, ö, sund, udde, bukt, vik, dal, platå, berg och
siluett kräver olika hänsyn vid planering för bebyggelse. Speciellt ömtåliga
är starkt exponerade delar som strandlinje, udde, krön och siluett. Redan ett
fåtal felplacerade hus kan förstöra landskapsbilden för ett större område.
De flesta fritidsstugeägare önskar närhet till vatten, stor tomt, fritt läge och
god utsikt. Med hänsyn till landskapsbilden och det rörliga friluftslivet kan
alla dessa krav knappast tillgodoses samtidigt.
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Genom att koncentrera bebyggelsen bildar den en enhet i landskapet, där det
enskilda huset spelar en sekundär roll. Även i starkt exponerade lägen kan
en sådan agglomeration falla väl in i landskapsbilden.
För de människor som sätter närhet till havet som sitt främsta krav skulle
koncentrerad bebyggelse vid stranden kunna uppfylla detta. I gengäld får de
ge efter på önskemål om stor tomt och fritt läge. Anser man å andra sidan att
dessa är viktigast, får man ge efter på kravet att ha nära till havet och därför
bygga på visst avstånd från stranden.
På detta sätt skulle med hänsyn till bebyggelsen en god landskapsbild er¬
hållas och det rörliga friluftslivets möjligheter skulle bli mycket väl tillgodo¬
sedda i den attraktiva strandzonen.

Anita Lindkvist

Vägen i landskapet
Under denna så ofta förekommande rubrik diskuteras problemen och förut¬
sättningarna för ”vägen i landskapet”. Motivet kan ringas in genom det enkla
påståendet att det är både ett trafiksäkerhetsproblem, med alla däri ingående
komponenter, och ett naturvårdsproblem, vilka båda hänger samman med gestaltningsfrågorna. Arbetet bygger på en litteratur- och en fotostudie.
Gestaltningens förutsättningar ligger dels i vägen och dels i landskapet, den
skall dras genom. Ett alltför enkelt påstående kan det tyckas, men dessvärre
fortfarande ofta nonchalerat i praktiken. De funktionella kraven på vägen
innebär utöver teknisk standard också att dess formspråk varierar, och inte
minst att förutsättningarna för trafikantens möjligheter att uppfatta väg och
omgivning är mycket olika. Färdhastigheten är därför inte bara en teknisk
dimensioneringsgrund utan också en mycket viktig förutsättning för formgiv¬
ningen. Det gäller därför också att finna den skala i landskapet, som motsvaras
av trafikanternas möjlighet till uppfattning. Ett landskap har inte en skala eller
en dimension utan en hel serie. Vilket skalintryck, som dominerar i ett land¬
skap, är beroende av var betraktaren befinner sig och hur han rör sig. Det kan
också uttryckas som att landskapet består av stora rumsbildningar, som i sin tur
består av mindre och mindre enheter.
Människans centrala roll i sammanhanget och hennes totala beroende av svnsinnet innebär, att de visuella faktorerna står helt i centrum. Den viktigaste
är vägens ”optiska ledning”. Varje väg måste i varje situation vara sådan, att
fullständig klarhet råder om dess fortsatta sträckning, och inom den reaktionssträcka föraren behöver, vilka förändringar i körsättet som fordras. Ett förverk¬
ligande av den målsättningen innebär, att alla varningsmärken vore onödiga,
eftersom de varnar för brister i den optiska ledningen.
En bilförare i en personbil upplever väg och omgivning ur ett extremt grod¬
perspektiv, som kan spela vägprojektörer verkliga spratt. Alla horisontella
och vertikala riktningsförändringar måste noga studeras, då de genom perspek¬
tivets vrångbild blir överdrivna. Kombinationen ”vrångbild” och höga hastig¬
heter kan självklart vara en trafikfara och brist i den optiska ledningen.
Perspektivets effekt kan dock rätt utnyttjade vara ett medel att understryka
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Illustration av grodperspektivets verkningar; förkrympta längdmått samt verti¬
kala och horisontella förändringars överdrivna utslag.

förändringar och alltså ett effektivt styrningsmedel i den optiska ledningen. En
följd av perspektivet är de parallella effekterna och dessas psykologiska verk¬
ningar. Alla konstruktionsdetaljer med parallell verkan skall begränsas speciellt
där höga hastigheter förekommer. Långa raksträckor liksom lyktstolpar, räc¬
ken, alléträd m. m. är faktorer, som vid höga hastigheter ger känsla av mono¬
toni!
Varseblivningens roll bör poängteras ytterligare i samband med upplevelsen
av ”omkringliggande landskap”. Uppmärksamhetens riktning är en viktig del
liksom den skenbara rörelseförnimmelsen, där riktningsförändringar liksom ele¬
ment i landskapet ger intryck av förändringar i hastighet och rytm.
Utformningen av vägens inre och yttre miljö är nästa steg. Eleganta kon¬
struktionsdetaljer måste alltid anpassas till helheten. En prydlig vägslänt enligt
de ofta figurerande tumreglerna är ingen patentlösning. De måste behandlas
med ”variation” såväl i lutning som vegetation för att länka samman väg och
landskap. De är ofta en viktig del av landskapsupplevelsen och bör alltså
variera med detta och den rytmiska upplevelsen.
Roland Palm

Uteplatsens problem vid enfamiljshus
Dagens bostadsproduktion består till något mer än en fjärdedel av småhus.
Andelen ”kataloghus” har ökat kraftigt. ( Kataloghus är ett mer eller mindre
monteringsfärdigt hus, som projekterats för en okänd konsument och en okänd
tomt, och som saluförs genom producentens egen försäljningsorganisation med
hjälp av kataloger eller broschyrer.) Olika institutioner och forskningsorganisa18- 691597 Lustgården 1969
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tioner har med anslag från Statens Råd för Byggnadsforskning startat utred¬
ningar om småhusbyggandets problem.
Institutionen för trädgårdskonst och naturvård blev inkopplad för att stu¬
dera sambandet hus
tomt
stadsplan.
Utredningen består av två delar. I den första diskuteras de faktorer, som
främst påverkar uteplatsens utformning, i den andra skisseras en metod att
utifrån vissa fastslagna kriterier bedöma uteplatser vid olika typer av hus. De
faktorer, som speciellt diskuterats är
a) de planbestämmelser, som gäller för området
b) byggnadstomten, dess topografi, läge, orientering m. m.
c) det hus, som man byggt på tomten och hur detta anpassats i plan och
höjd till tomten. Vidare har i något mindre omfattning diskuterats, hur famil¬
jens sammansättning, ekonomi och intressen och behov kan påverka plane¬

— —

ringen.
Denna hustyp medför en hel del problem. Genom att huset har en sockel
med källarfönster måste uteplatsen lösas genom speciella arrangemang. Den
stora nivåskillnaden mellan golvet inne och markplanet tas oftast upp med en
trappa på 2-4 steg från terrassdörren ner till en uteplats som ligger nästan 1 m
högre än omgivande mark. Från uteplatsens plan ner till övriga trädgårdens
plan har man vanligen en brant slänt som man försöker ”pryda” på alla upp¬
tänkliga sätt. Både ur estetisk och funktionell synpunkt är denna lösning van¬
ligen mindre lyckad. Man har svårigheter vad det gäller anslutningen ute och
inne och med trädgården. Vidare får man genom det upphöjda läget svårare
att få ett effektivt insynsskydd och ett mera utsatt läge för svepande vindar.
Tyngdpunkten har lagts vid en inventering av de tio största kataloghusföretagens utbud av hus för att konstatera vilken betydelse huset har för uteplat¬
sens utformning. Inventeringen omfattar plantyp och hustyp (sektion) och ute¬
platsens kommunikationer, läge och storlek. Den visar, att den klart vanligaste
kataloghustypen har källare och rektangulär plan. Uteplatsen ligger på fasaden
mitt emot huvudentrén och har utgång från vardagsrum eller från vardags¬
rum plus kök /matplats eller ett sovrum. Uteplatsens yta varierar mellan 15 och
25 m2 och har breddmåttet 2,5 m, och ligger vanligen mer än 1/2 m över om¬
kringliggande tomts nivå.
Utredningen avslutas med ett förslag till uppläggning av de fortsatta studierna
av uteplatsens problem. Det uppdelas i tre skeden. I det första tas upp de krav,
människan ställer på sin utemiljö (sociologisk och funktionsanalytisk studie).
Uteplatsens konstruktion och material, samt husets och uteplatsens samman¬
hang m. m. studeras i en teknisk undersökning. Uteklimatet bestämmer till stor
del uteplatsens användning och studeras också i detta inledande skede.
Dessa tre undersökningar ligger till grund för den analys och hopvägning av
olika faktorer till minimikrav och rekommendationer för olika typer av ute¬
platser vid olika slags hus, olika geografiskt läge osv. Vid framarbetandet av
dessa, studeras bl. a. de ekonomiska konsekvenserna av anläggning, skötsel och
underhåll, olika klimatförbättrande konstruktioner och det botaniska materia¬
lets användning för att skapa rum, ge lä- och insynsskydd.
Sista skedet består av en studie av den rådande plansituationen och en jäm¬
förelse mellan denna och de framtagna rekommendationerna.
Förslag till ”planlösningsexempel” göres för olika typer av bebyggelseplaner
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Villa avsedd för plan mark placerad på en starkt sluttande tomt ger stora
svårigheter vid planeringen av uteplatsen.

och hustyper. Hela arbetet sammanfattas slutligen i någon form av ”bruksvärdeskomponent” för uteplatser. Ur denna skall man kunna beräkna stan¬
darden hos olika uteplatser och använda den som måttstock vid planering och
husköp.

Lars Sandberg

Kraftdistribution ur miljösynpunkt
Arbetet är en delrapport i generalplanearbetet för Löddeköpinge med anled¬
ning av det planerade värmekraftverket vid Barsebäck. Den inledande delen be¬
handlar allmänna problem vid kraftledningsdragning speciellt med hänsyn till
landskapsbilden.
En kraftledning är ett främmande element i landskapet. Dess stora skala, dess
formspråk, rytm och riktningsverkan är faktorer, som starkt påverkar omgiv¬
ningen. För att kunna dra en kraftledning i landskapet, krävs en ingående
analys av landskapet och ”landskapsbilden”.
I denna utredning har landskapsinventeringen och landskapsanalysen skett
med hjälp av två skilda metoder; en punktinventering samt en inventering och
ananlys, som bygger på betraktarens rörelse genom landskapet. Metoderna
följer i huvudsak den amerikanske forskaren Kevin Lynch’s metoder men är i
viss mån omarbetade för att passa utredningen.
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Punktinventeringen utfördes från ca 20 punkter, valda så att varje område
studerades från flera olika håll. Med hjälp av ett fåtal symboler noterades landskapselementen och en ”genomsnittlig landskapsbild” erhölls. Ur denna punkt¬
inventering erhölls grunddata till kartor med rumsindelning och zonindelning
med avseende på kustinfluens.
Den andra inventeringen skedde från motorvägen genom området och kallas
motorvägsinventering. Den bygger på en av bl. a. Kevin Lynch utarbetad me¬
tod, som finns utförligt redovisad i boken ”The Wiew from the Road”. Metoden
ger genom två diagram en beskrivning, hur en planerad väg med omgivning
kommer att upplevas vid färd på vägen. I detta fall är motorväg och omgivning
befintlig, medan fyra planerade kraftledningar tillföres.
Det första diagrammet kallas rörelsediagram och beskriver rörelsen genom
rummet. Ett rörelseband, symboliserad väg, ligger till grund för diagrammet
och redovisar vägens rörelse i horisontal- och vertikalled. Vertikalrörelse redo¬
visas genom att bandets bredd ökar i uppförsbackar och minskar i nedförsbackar. Horisontalrörelse visas genom böjning av bandet åt det håll vägen
svänger. Rörelsebandets uppdelning beror på hur starkt sambandet är mellan
vägens olika delar.
I diagrammet noteras omgivningens skenbara rörelse och viktiga utsiktsriktningar med pilar. De landskapsrum eller volymer, som vägen går genom,
redovisas genom förenklade snitt, där väggar betecknas med heldragna linjer
och svagare rumsavgränsande skärmar med streckade linjer. Retraktarens läge
och relativa storlek i snittet visas genom en punkt eller en fylld cirkel.
Det andra diagrammet kallas orienteringsdiagram och redovisar bl. a. styr¬
kan i upplevelsen av landskapet och dess sammanhang med vägen, objekt på
och vid vägen och deras ”styrka”, när de ses och hur länge de ses. Diagrammet
bygger på fem symboler med vilka bilden av omgivningen tecknas. Symbolerna
betecknar led-väg-stråk, gräns, korsning-knutpunkt, kännemärke och område.
Vägen symboliseras av ett rakt band på vilket vägens horisontalrörelse be¬
tecknas med pilar.
Diagrammet visar styrkan och kontinuiteten av vägens omgivning samt sam¬
bandet med kännemärken. För dessa kännemärken visas, när de blir synliga,
var de nås, och om de överlappar varandra samt deras belägenhet, relationer
och styrka.
Genom att med symboler notera landskapet i de båda diagrammen och sedan
komplettera med en anläggnnig eller olika alternativa anläggningar underlättas
och systematiseras bedömningen och möjligheter ges att jämföra och väga olika
alternativ.
Från Rarsebäcksverket skall dras fyra kraftledningar med stolpar på mellan
35 och 50 meters höjd. Den slutliga bearbetningen och analysen gällde fem olika
alternativa dragningar, varav två snart visade sig överlägsna ur miljösynpunkt.
Det slutligen föreslagna alternativet innebär en koncentrerad ledningsdrag¬
över motorvägen
ning med fyra parallella ledningar från värmekraftverket
norr om Löddeköpinge i det storskaliga landskapet. Genom denna koncentra¬
tion vinnes att stora strandskogspartier samt Löddeåns dalgång med stora
naturvetenskapliga och sociala naturvårdsvärden kan fritas från en storskalig
industriprägel.

—
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Marit Silins

Steninge slott och trädgård
Steninge är ett litet lantslott med trädgård av den framstående arkitekten
Nicodemus Tessin d. y. Det blev Tessins favorit bland hans lantslott. Här har
lånade italienska och franska motiv förenats i en originell komposition. I sin
konst försökte Tessin finna en försoning mellan den italienska och franska sti¬
len - ensamverkan till något ännu bättre. Tessin ansåg, att byggnadernas yttre
skulle vara italiesk, medan planindelningen, inredningen, dekorationerna och
trädgården skulle vara fransk. Men i Traité sammanfattar Tessin ”varje land bör
veta vad som passar det och de skilda klimaten tvingar till skilda tankar, som de
kloka lätt avgöra”.
Trädgården följer i stort de franskklassiska idealen, men den typiska enhetsstilen fann han omöjlig här. I stället fördelar sig hans planer i ett flertal frirum,
men sinsemellan förenade. Det är en strikt, geometrisk plankomposition. Kom¬
positionen kontrasterar mot den omgivande fritt växande naturen. Central-,
parallell- och tväraxlar bygger upp planen. Centralaxeln är kompositionens
ryggrad och det element, som starkast skapar intryck av arkitektonisk enhet.
Som kompositionens nyckel står det lilla slottet.
Platsen framför slottet är fri och öppen. Hela trädgården samlas kring dessa
breda, mäktiga ytor, som kallas parterr. I fonden reser sig boskéerna. Dessa
innesluter en mängd rum i sina vegetationsmassor. Här finner man den skyd¬
dade tillvaro, som gick förlorad i parterren. Trädgården följer mottot: massverkan, våldsam rörelse och kontrast.
Med tiden har trädgårdens utsprungliga utseende förändrats. Stilidealen har
växlat och vördnaden för det historiskt värdefulla har inte alltid varit så stor.
Framför allt bidrar växtmaterialet till trädgårdens ändrade skepnad.
Vid val av restaureringsmetod har en nyskapande valts. Man slopar då detal¬
jerna, men bevarar stommen och ramen kring byggnaden. Man söker återge
huvuddragen i trädgårdens ursprungliga form. Målsättningen har varit rumskapande, att söka återställa intrycket av rumsrytmik, att förbättra intrycket
av öppenhet och slutenhet, att förstärka horisontalverkan samt att inom träd¬
gårdens ram söka ge utrymme åt nya funktioner.

—

Slutord
Vi har i vårt land under 60-talet varit med om två händelseförlopp, som
varit fängslande att följa: satsningen på utbildning och naturvård. Vi
har sett nya universitet och högskolor stampas ur marken och samtidigt
har vi sett de stora utredningarna klarlägga naturvårdens uppgifter, or¬
ganisation med bland annat en ny lag och ett nytt ämbetsverk. Det är
mot den bakgrunden man vill se vår utbildning här av arkitekter inom
denna aktuella form av planering.
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Nils Sylvén 17.9.1880-14.4.1969
När professor Nils Sylvén vid 88 års ålder fick gå till vila efter ett långt
och hängivet arbete i Floras tjänst, förlorade vi den siste av de fram¬
Dahl, Schotte och Sylvén
synta märkesmän
som för 50 år sedan
tog initiativet till Föreningen för Dendrologi och Parkvård. Han blev
den, som längst fick vara med och länka föreningens öden. I 45 år var
han verksam inom styrelsen. Som i annat sammanhang nämnts i denna

—
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årgång av Lustgården, var han under föreningens 19 första år både dess
sekreterare och redaktör för årsboken samt åren 1946—1948 föreningens
ordförande.
Från den första exkursionen år 1920 till den 21 :a 1940 var det Nils
Sylvén som skrev reseberättelser i Lustgården. Så blev det ett långt av¬
brott, men 1954 skildrade han vår minnesrika resa till Skottland. Det
är hans gedigna kunnande och eminenta iakttagelseförmåga, som gör
hans exkursionsberättelser så värdefulla. Med osviklig säkerhet note¬
rade han allt som intresserade honom, både under bussfärder och på
rundvandringar. Sällan tvekade han om vad han såg, och de som var
med i Skottland minns med nöje, hur han gjorde ett svanhopp ut ge¬
nom bussdörren för att glädjestrålande återvända med ett grässtrå ur
en vanvårdad gräsmatta. Det var hans otroliga förmåga att snabbt regi¬
strera små avvikelser mellan olika växtindivider, som gjorde honom till
den framgångsrike växtförädlaren.
Han började sin bana vid Skogsinstitutet och Skogshögskolan men
ledde sedan som avdelningsföreståndare i Svalöf under 20 år det syste¬
matiska förädlingsarbetet av spånads-, olje- och vallväxter. År 1938 fick
han åter börja ägna sig åt skogen. Det var när professor H. Nilsson-Ehle
upptäckte den triploida jätteaspen, som Nils Sylvén blev den självskrivne
ledaren för den svenska skogsträdsförädlingen. Från Ekebo vid Svalöf
organiserade han under åren 1938-49 en riksomfattande försöksverksam¬
het, som redan givit sådana resultat, att dagens skogsmän nu väljer
raser och provenienser med en omsorg, som förr var okänd.
Sylvéns linnéanska skarpsyn och hans smittande entusiasm gjorde
varje ny iakttagelse till en glädjekälla också för hans omgivning. Hans
register var brett och hans kunnande stort. Hans upptäckariver var lika
stor, när det gällde att leta kvalster på undersidan av bladen på våra
nordligaste bokar, Carex-arter i kalkkärr, triploida aspar, björkar med
masurved, elitexemplar av tall eller ek eller att söka dendrologiska säll¬
Med honom var man alltid på upp¬
syntheter i parker och arboreta.
täcktsfärd.
Hans dendrologiska kunnande firade ibland verkliga triumfer. I Skott¬
land samlades i spänning en förväntansfull skara omkring en av våra
värdar, som hoppades äntligen få kugga den framstående svenske dendrologen. En stund stod Nils Sylvén inför ett dendrologiskt under, som vår
värd och Kew Gardens var ensamma om i Europa. Men så lyste han upp
och sade: ”Tänk att jag skulle få uppleva
” och så kom det rätta
namnet. Det har vi alla glömt, men vi glömmer inte, hur vår värd tog av
sig hatten och djupt bugade sig för den oslagbare.

—

---
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På våra exkursioner var Sylvéns stora kunnande och hans förmåga
att entusiasmera sina åhörare en oskattbar tillgång. Fastän 42 år har

gått, sedan jag i Västergötland upplevde honom som exkursionsledare
på österplana hed, där han demonstrerade alvar-vegetationen, står det
än i dag för mig som en högtidsstund, när den forne Skaradjäknen fick
oss alla att böja knä för att rätt kunna avnjuta den lilla kalkarven (Arenaria gothica). Jag minns också med vilken andakt han visade oss några
av de få kvarvarande exemplaren av månviolen ( Lunaria rediviva) på
Kinnekullesluttningen.
Som människa var han innerligt god och generös. Han hade ett ljust
sinne och en optimism, som hjälpte både honom själv och hans medarbe¬
Under åren 1926-38 hade jag glädjen att som
tare i alla livets skiften.
biträdande sekreterare samarbeta med den alltid lika uppmuntrande
och oföränderligt gode Nils, alltid redo att räcka en hjälpande hand när
det behövdes.
För oss parkdendrologer finns det en alldeles speciell anledning att
minnas Nils Sylvén. Det var nämligen han som år 1916 upptäckte ett
exemplar av den extremt smalkroniga pelaraspen ( Populus tremula f.
erecta ), vildväxande vid Älgarås i norra Västergötland. Genom sin härdig¬
het långt norrut har den blivit en god ersättare för pyramidpoppeln. Där
den står som skiltvakt i trädgårdar landet runt, kommer den alltid att
minna om den hjärtegode linnéanen Nils Sylvén.
Sven A. Hermelin

—

Upprop
Bland Nils Sylvéns otaliga dendrologvänner är det säkerligen många som
på något sätt velat hedra minnet av den bortgångne. Intet kan väl därvid
vara mera behjärtansvärt än den fond som bär hans namn. I samband
med skogsträdsförädlingens 25-årsjubileum 1963 lade Nils Sylvén en
grundplåt om 1 000 kr till en fond för rasförädling av lövträd. Det är
känt att han under sina sista år var besviken över att fonden tilldragit
sig så ringa intresse. Även om den efter hans frånfälle vuxit till det fler¬
dubbla, är den i stort behov av ytterligare tillskott för att kunna infria
Nils Sylvéns förhoppningar. Det kan då vara skäl att i korthet omnämna
hur denna fond kom till.
Den svenska skogsförädlingens upptakt var som bekant upptäckten av
den triploida jätteaspen. När sedan de ekonomiska grundvalarna för en
målmedveten rasförädling skapats, upptogs i arbetsprogrammet för Fö-
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reningen för växtförädling av skogsträd inte bara asp och de ekonomiskt
värdefullare tall och gran utan alla inom landet förekommande viktigare
skogsträd, dvs. de ädla lövträden samt några därtill. Under 1940- och
1950-talet gjordes många framsteg ifråga om tillväxt, kvalitet och sjuk¬
domsresistens genom banbrytande forskningar av Nils Sylvén och hans
medarbetare särskilt inom asp-, björk-, al- och eksläktena. Under tiden
blev det ekonomiska klimatet allt kärvare, vilket försvårade industrier¬
nas och bolagens möjlighet att ställa penningmedel till förfogande i den
takt som forskningen och försöksverksamheten motiverade. Det ena löv¬
trädet efter det andra avfördes från arbetsprogrammet såsom mindre
matnyttigt. Det var i missmod över detta lövträdsförädlingens enligt
Sylvéns mening oförtjänta undanskjutande som han gjorde sin donation
i missmod men ännu mer som en sporre till nya tag, ty pessimism låg
inte för hans natur.
Nu har under senare år nya metoder uppfunnits som gör använd¬
ningen av lövträd inom t. ex. pappersindustrien inte endast möjlig utan
högeligen önskvärd. Lövträdsförädlingen som vid Ekebo haft en egen
förädlingsledare 1938-63 är emellertid fortfarande praktiskt taget utan
ekonomiskt stöd. När man betänker hur tacksamma som förädlingsobjekt
lövträden är i vissa fall samt hur mycket som är att vinna redan genom
relativt kortfristiga undersökningar, framstår Professor Nils Sylvéns fond
för lövträds förädling som i allra högsta grad värd att gynna. Alla bidrag,
stora som små, mottages med tacksamhet av hans gamla organisation.
Dess adress är: Föreningen Skogsträdsförädling, Fack, 104 05 Stockholm
50, och dess postgironummer är 22 50 37.

—

Ekebo, Svalöv den 6 nov. 1969.

C. L. Kiellander
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SMÄRRE MEDDELANDEN

Norrvikens trädgårdar räddas?
Norrvikens trädgårdar i närheten av Båstad är en enastående företeelse inom
svensk trädgårdskonst. Rudolf Abelin (1864-1961) skapade här ett verk av myc¬
ket personlig art trots att historiska stilmönster delvis tjänade som inspirations¬
källor. När han 1906 började anläggningsarbetet var han redan beryktad som
trädgårdsman och en stridbar sådan inte minst på pomologiens fält. Ty han var
aktiv på alla trädgårdskonstens områden och koloniträdgårdar såväl som slotts¬
parker tillhörde hans intressesfär. Av allt han skapade har väl hittills Norr¬
vikens trädgårdar varit det bäst bevarade och det av hans verk, där han friast
och finast givit uttryck åt sin konst. En mirakulös prestation genomförd utan
de ekonomiska resurser, som brukar krävas i sådana fall. Ännu vid hög ålder
fortsatte han med outtröttlig entusiasm sitt arbete och även de sista åren, då
anläggningen övergått i andra händer, kvarstod han som konstnärlig rådgi¬
vare.
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Nu är Norrvikens trädgårdar i fara och när detta skrives vet man ej vilket
öde som väntar dem. Vårdare av kulturminnesmärken kämpar i vårt land ofta
förgäves och man tycks inte i allmänhet inse att exempelvis byggnadsverk,
även om de ej är mycket gamla, kan vara omistliga delar av en miljö och vär¬
diga föremål för den miljövård som det nu ordas så mycket om. Och när det
som hör till de förgängligaste bland människoverk
är
gäller trädgårdar
förståelsen ännu mindre.
Rudolf Abelin lever ännu i mångas minne. En gammal faun med ett märkligt
sinne för det sköna och allt som levde och växte, det må ha varit blommor,
barn eller kvinnor. Hans svaga ögon såg allt som var väsentligt i naturen och
han skulpterade i grönskans volymer. Han var en aggressiv och skicklig de¬
battör med stor förmåga att förfäkta sina idéer både i tal och skrift. Men han
hade därtill ett vapen, som måste ha varit en stor tillgång i många krångliga
situationer
och säkert hamnade han inte sällan i sådana: humor och ett
skratt så fyllt av nästan animal livsglädje, att det inte kunde annat än avväpna.
När hans största verk nu hotas av stympning eller ödeläggelse känns det
ännu angelägnare att dess skapare snart får det äreminne han är värd.
Även om hans trädgårdskonst i mycket tillhör en gången tid, har den fort¬
farande åtskilligt att lära oss. Bland annat också det viktiga, att en trädgård
kan utgöra ett konstverk.
Och hans stridbara personlighet, konstnärstemperamentet, förmågan att skapa
något stort mot alla odds och att förfäkta nya, obekväma idéer, har inte detta
något att säga vår generation, nu när det kanske verkar suspekt att tala om
trädgårdskonst men är högst lämpligt att slåss för miljövård.
Sverige kommer att bli fattigare om Norrvikens trädgårdar försvinner.

—

-—

—

Gösta Adelswärd
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Oktoberstormen 1967
Innevarande hösts upprepade svåra stormar över södra och mellersta Sverige
har aktualiserat den orkan, som natten mellan den 17 och 18 oktober 1967
drog härjande fram över landets sydligaste delar (Larsson 1968).
För att om möjligt erhålla en överblick av skadornas omfattning på parkan¬
läggningar av olika typ vid detta tidigare stormtillfälle, lät föreningen utsända
ett frågeformulär till 25 stadsparksförvaltningar och 63 övriga parkinnehavare
i det berörda området. Vid svarstidens utgång i februari 1968 hade totalt 49
svar inkommit och av dessa redovisade 26 skador i någon form. De tillfrågade
institutionernas belägenhet och fördelningen av inkomna svar med eller utan
skadeuppgifter framgår av nedanstående tablå. Jfr även kartan, fig. 1.
Även om de inkomna svaren är alltför få (totalt sett ca 56%, för stadspar¬
kerna 68% och för övriga anläggningar 51%) för att medge några säkra slut¬
satser om skadornas areella omfattning, ger de dock många värdefulla upplys¬
ningar, av vilka några här skall redovisas. Hela det inkomna svarsmaterialet
kommer att arkiveras i föreningens arkiv.
Frågeformulärets huvuddel utgjordes av en förteckning över tänkbara trädarter (ca 70-talet taxa) med plats för ytterligare namn. Olika kolumner medgav
dels en åldersklassificering ( < 10, 10-50, 50-100 samt >100 år) dels uppgifter
om skadans art (rotvältning, stambrott vid basen, skador i grenverket osv.) och
om trädets kondition (rötskador, tidigare plomberat el. dyl. samt tidigare
köldskadat)

.

I ett inledande avsnitt efterlyses en uppskattning av de stormfällda trädens

Tabell 1.
Utsända
formulär

Stadsparker
Skåne
Blekinge
Småland
Halland
Göteborg

11
4
5
4

Summa

Inkomna
svar

Därav med
skador

8

1

8
1
4
3
1

1
0
0
0

25

17

9

Skåne
Blekinge
Småland
Halland
Öland
Gotland
Göteborg

56
2
1
1
1
1
1

26
2
1
0
1
1
1

16
1
0
0
0
0
0

Summa

63

32

17

88

49

26

Övriga anläggningar

Summa totalt
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parker i Skåne i
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komna under
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oktoberstormen 1967.

andel av hela beståndet i området i fråga (<1, 1-10, 10-50 samt >50%) samt
uppgifter om tidigare stormfällningar av motsvarande omfattning. Avslutnings¬
vis kunde speciella anmärkningar lämnas om skador på märkligare träd m. m.
Jag noterar med tacksamhet att många nedlagt ett utomordentligt arbete och
lämnat mycket detaljerade och värdefulla svar.
Inventeringens resultat framläggs i tabellmaterialet nedan. Viss ytterligare in¬
formation finns att hämta i svarsformulären (bl. a. avseende skadetyp m. m.),
men då denna av olika skäl är alltför ojämn för att medge vederhäftig bearbet¬
ning har den utelämnats i detta sammanhang.

Tabell 2.

Stad
Hälsing¬
borg (Hg)
Kristian¬
stad (Kd)

Lands¬
krona (La)
Lund (Ld)
Malmö (Mö)
Trelleborg (Tg)
Ystad (Yd)
Ängelholm (Äm)
Karlskrona (Ka)

Antal barrträd
Park- Skade- i åldersklass
areal omfatt.
(ha) ( %)
10-50 50-100

Antal lövträd
i åldersklass
<10 10-50 50-100 >100

S:a
totalt

350

<1

17

299

377

470

38

1 201

193

15

11

1 090

12

595

4

1 712

145
120
450
80
40
100

1-10
1-10
1-10
1-10

50

1

148
13

141
40

3

190
32

16
24

44
85

9

343
53
1 100
922
127
609
241

<1
<1

1-10

710
52
491
65

6
6

65
30

57

8
4
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Tabell 3.
Ska- Antal barrträd
de- i åldersklass

-

Anläggning

Park- omfatt.
(%)

10- 5050
100

areal
(ha)

Alnarp (Al)
Bäckaskog (Bä)
Börringe
kyrkogård
Fredriksbergs
gård (Fr)
Hildesborg (Hi)
Krapperup (Kr)
Maltesholm (Ma)
Rydsgård (Ry)
Sofiero (So)
Spannarp (Sp)
Stureholm (St)
Svalöv (Sv)
Widtsköfle (Wi)
Wrams
Gunnarstorp (Wg)
Örups Säteri (ös)

övedskloster (öv)

25
30

<1
<1

2

10-50

2
15
40
10
30
15
15
29
10

15

7.5

10- 50<10 50 100

>100

S:a
total

18
25

104
150

4

25

13
11
96

25
1
1

2 156
26
11

329
9

20
3
10

6
2
25

100

40
14
144
22*
487
66
26
181
8
164

3

5
5
8

15
8

12

50
47

21

1-10
<1
1-10
4
10-50
10-50
<1
1-10
2
1-10 136
1-10
3
c. 50 15

5
10

6
68

>100

Antal lövträd
i åldersklass

1-10
1-10
c. 10

2
2
16
2

31
2

20
19

14

10

1

6
10
48

5
27

Tabell 4.
Art
Abies spp.“

Chamaecyparis lawsoniana
Larix decidua
leptolepis
Picea abiesb

—

——

pungens
spp.°

—

silvestrisb

Pinus contorta ( murrayana )
nigra

—

Pseudotsuga taxifolia
Thuja occidentalis

Antal barrträd

Acer platanoides

-—

—

Hg

Kd

La

6

10
5
1

1

640
15

9
4
14

3
15
1

276

425

spp.d

286

Tg

Yd

Äm

Ka

1
6
4

3

475
2
211
9

13
10

505

50

50

45

556

95

1

45

15

5

316

1 101

51

23

pseudoplatanus

Aesculus carnea

Ld

4

3

3

51

0

710

52

1

1
1

7

7
6

11

1
1

10
1

Art

—

hippocastanum

Hg

Kd

La

Ld

Tg

Yd

6

42

2

8

21

8

297

5
340

3

18
65

1

10

25
64
1
1
1

Ainus glutinosa
incana

—

Betula pubescens + verrucosa
f.

verr. dalecarlica
—Carpinus
betulus
Carya ovata
Corulus colurna
Crataegus »coccinea »

10

Jugions cinerea
Liriodendron tulipifera
Mespilas germanica
Platanus x acerifolia
Populus alba
x berolinensis
nigra v. ilalica
tremula

——
——Prunus
spp.c
spp/

293
6

18
2

12
1
2
60
5
1

—— caprea
x
—— SPP-“7
Sorbus aucuparia

1

1

—
--——

30

25

8
3

30

1

1
6

1
1

27

18
20

2
12

1
1

63
11
4
27

3
34
1
41

1

10

3

2

4

36
14

17

56

1

2

2

3
3
3

1
12
25

2
6

5

intermedia
Syringa vulgaris m. fl.
T ilia cordata+ x vulgaris
tomenlosa
Ulmus carpinifolia
f. suberosa
glabra
x hollandica
Zelkowa carpinifolia

7

2

chrysocoma
elegantissima

—

6

3

1

9

Pterocarya fraxinifolia
Pyrus communis
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Salix alba ( + varr.)

Ka

1

—x monogyna

Crataemespilus grandiflora
Fagus silvalica
Fraxinus excelsior
Gymnocladus dioicus

10

Äm

2
1
4
2
1
2

5
1
1

37

5

2

8

6
1
6
14
13

15

1

5

19

9

1

1

1

5
7
1

5

9

12

11

3

22

53

146

13
1

2

Övriga (fruktträd)
Antal lövträd och buskar

885

611

292

53

75

212

° Abies alba (Kd 10), concolor (La 1, Äm 1) och nordmanniana (Hg 6). —

6 För Kd uppges Picea
och Pinus utan artspecifikation, men huvuddelen torde avse P. abies resp. P. silvestris.
c Picea Engelmanni (La 2), glauca (La 12) och
d Acer campestre (Hg
sitchensis (Tg 211).
2),
e Populus balsamifera (Ka 1),
negundo (Yd 1), saccharinum (Kd 6) och lataricum (Hg 2).
x canadensis (La, nm. marilandica 7 och nm. serotina 2), x canescens (Ld 2) och Simonii f.
f
Prunus avium (Tg 1), domestica (Tg 1) och padus (Hg 1, Kd 2).
fastigiata (Yd 4).
0 Salix acutifolia (La 4), öresundiana » (Tg 8) och hybrider (La 2).
*

—

-

—

—

—
—
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Tabell 5.
Art

Al

Abies concolor

nordmanniana
—— spp.a
lauisoniana
—Larix
Picea abies
pungens
— spp.6
—Pinus nigra
spp.c
——Thuja
—

Bä Fr Hi Kr Ma

Ry

So Sp St

1
1

1
1
9

Sv Wi WG Ör

öv

2

1
1

Chamaecyparis

pisifera
leptolepis

silvestris

occidentalis
orientalis
plicata
Standishii
T suga canadensis

——

Antal barrträd

Acer platanoides
pseudoplatanus

spp.d
——Aesculus
carnea
—
incana
—Betula

hippocastanum
Alnus glutinosa

6

15

2
2
1 13
3
2

5
1

2

132
2

2

3

1

20

15

1 45
2
1

1
1

10
4
2
1

5

21

70

0

1
1

5
3
1
1
4

1
1

2

2

16

8

5
1

4

0

2 136

29

0

0

1
2

1
1
2

3

2

3

1

20

10
1

1
1

5

2

5

5

3

10

8
3

2

pubescens

+ verrucosa
Carpinus betulus
Carya glabra

—

3
1
1

5
1

7

6

sp.
Crataegus monogyna
1
Fagus silDatica
5 18
2
26 16
Fraxinus excelsior
3
Gleditsia triacantha
1
Juglans nigra
regia
1
Liriodendron
tulipifera
1
Malus domestica
2
Morus nigra
1
Platanus x acerifolia
Populus alba
1

7
7

10

1

1

75
3 15

450
10

12 10
4
2

6
6

1

77
1

2

1
5

4

—

—— spp-e
Prunus spp/

1

2

— SPP1'
——

Robinia hispida
pseudoacacia
Salix alba ( + varr.)
x chrysocoma

288

3

1

1

6

1

tremula

Pyrus communis
Quercus robur

1

4

9

1

1

3
2
1

2
12

6

4

6

1

2

1
7

1

7

3

8

2
1

1
1

1

1

2

1

1

6
1

Art

—

elegantissima
Sorbus aucuparia
intermedia
Tilia cordata +
x vulgaris

—

——

Al

Bä Fr

Hi Kr Ma

So Sp

St

Sv Wi WG Ör Öv

1

1
1

1

tomentosa

1

3

4
1

6

x Moltkei
Ulmus carpinifolia
glabra

1
1
17

Antal lövträd

83 80 40 12 128 14

—

Ry

18

23
1

11

6

10

3 12
46

487

24

45

10

5 135

2

6

5

6

10

38

4
Picea sitchensis
Pinus banksiana (Sv 1), cembra (Al 1) och ponderosa (Al 1).
(Al 1) och indet. sp. (Al 1).
Acer campestre (Bä 1), monspessulanum (Al 1), saccharinum (So 1, Sv 1) och indet. sp.
e Populus balsamifera (Bä 2), x canadensis (Bä 1; Fr 1, nm. robusta), x canescens
(Al 1, Hi 3).
f
Prunus avium (Kr 2), cerasus (Sv 1) och domestica (St 3).
(Sp 1) och nigra (Bä 1).
0 Queraus borealis (1), cerris (4), palustris (2) och indet. sp. (1).

1), excelsa (Bä 8) och nebrodensis (Bä 1).
° Abies alba (Sp 1), cephalonica (Al
c

—

—“

—

—

Kommentar
I de inkomna svaren lämnas många värdefulla uppgifter som komplement till
de nakna siffrorna.
Hälsingborg. Till summan (1 201) skall läggas ytterligare ca 750 träd, som ej
röjts eller detaljinventerats, då svaret insändes. ”De flesta tros vara Picea och
Fagus över 50 år.”
Som särskilt värdefull bland de stormfällda träden framhålles en gammal och mycket välväxt Ulmus glabra i parken ”Krokska plante¬
ringen”.

—

Landskrona. Ur ett detaljerat följebrev (stadsträdg.mäst. Tage Persson) kan
följande citeras in extenso: ”De stormskadade parkerna äro Slottsparken med
sammanhängande grönområden, Stadsparken, Citadellet, Badhusparken, Nord¬
kap och Granet samt Teater-, Dammhags-, Karlslunds- och Salixparkerna, plan¬
teringen vid Sankt Olovs sjö och delar av strandplanteringen i Erikstorp även¬
som alléerna i Eriksgatan, Hälsingborgs- och Karlslundsvägen. Dessa områden
Stormen förorsakade svåra punkfällningar
omfattar en areal på ca 50 har.
av träd. Den största skadan uppkom vid Eriksgatan och intilliggande parkom¬
råden i Stads- och Slottsparken. Även i Karlslundsparken och Granet gick stor¬
men hårt åt bokar och björkar. De nedfallna träden voro genomgående livskraf¬
tiga och friska med stora fullt lövklädda trädkronor, som vid stormtillfället
voro nedtyngda av regn. Stadens gamla hängpilar (Salix x chrysocoma) , vilka
givit parker, vallgravar och fågelsjöar en speciell karaktär, ha starkt decime¬
rats av stormar. Endast vid fågeldammen Sankt Olovs sjö, Dammhagsparken
och vid inre vallgraven i Citadellet stå de kvar. :1 början av september månad
1965 föllo vid en kraftig sydlig storm tre hängpilar i Teaterparken. Pilarna voro
25 meter höga och hade nått en stamomkrets i brösthöjd på 330, 335 respektive
380 cm. Under denna storm blåste även ned en välvuxen 25 meter hög fältalm
(Ulmus carpinifolia) , som mätte 310 cm i brösthöjd.”
Beträffande märkligare träd påpekas att Gymnocladus, som erhållit skador i

—

—

—
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grenverket, är ca 50 år gammalt och 10 m högt. ”Trädet skall renskäras och
Av de båda Crataemespilusgoda förutsättningar finns för dess fortlevnad.”
exemplaren har det ena beskurits på 60 cm hög stubbe ”för att avvakta om
nya skott kan växa ut”.
Lund. Stormfällda träd förekom huvudsakligen i de gamla parkerna och pro¬
menaderna, vars areal uppskattas till ca 25 ha; därav utgör Stadsparken 10 ha.
Trelleborg. ”En 25-årig alléplantering i Nygatan av Ginkgo biloba har klarat
stormen helt utan skador, trots att läget är tämligen vindexponerat. Helt oskadad
är också en allé av Populus robusta (ca 15-20 m hög), som står endast 100”Skogsområ¬
200 m från kustlinjen och totalt oskyddad för havsvindarna.”
dena längs kusten öster om Trelleborg, bestående av fur, gran, lärk, björk, al
m. fl. trädslag äro delvis mycket svårt stormskadade.”
Malmö. Som kommentar till den lämnade skadesiffran 1 100 stormfällda träd
framhålles att 50% av barrträdsbeståndet stormfällts samt att bland lövträden
alm, björk, bok, kastanj, pil och poppel drabbats hårdast. 60% av de storm¬
fällda träden ansågs tillhöra ålderskategorin 50-100 år.
Maltesholm. Liknande stormskador har noterats vid två tidigare tillfällen, näm¬
ligen i juli 1931 och i februari 1956. Den välkända boken ”Adam” vid Maltes¬
holms uppfartsväg uppges ha skadats allvarligt (halva kubikmassan) .
Rydsgård. Ur ett långt och detaljerat följebrev till svarsformuläret förtjänar
bl. a. följande citeras: ”Att trädvis räkna allt som nu har blåst ner är knappast
möjligt, låt oss säga drygt 500 kubikmeter av huvudsakligen träd i de högsta
åldersklasserna, mest bok. Ek och alm ha klarat sig jämförelsevis hyggligt. För
det intresse saken må erbjuda vill jag nämna, att såvitt jag nu kan se vi icke
komma att nyplantera de ytor som ha blivit blottlagda. Det får bli en park av
av sådana återstå trots allt många
engelsk typ med glest växande stora träd
och däremellan öppna ytor med som jag hoppas en någorlunda rik mark¬
vegetation.” (Z. P. Westrup)
Spannarp. ”Min gamla Robinia pseudoacacia, troligen Sveriges största, klarade
sig fast den svajade betänkligt. En stor gren bröts.” (G. Gyllenstierna)
Widtsköfle. Då mer än 50% av parkens trädbestånd stormfälldes ifrågasätter
innehavaren om inte ev. bidrag från naturvårdsmyndigheterna borde utgå för
planering och återställande av området, i all synnerhet som anläggningen är
ett omtyckt turistmål.
Bengt M. P. Larsson

—

—

—

—
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Om västkuststormen september 1969 och några fallna trädjättar
1969 kominer svenskarna länge att minnas som ”ökensommaren”, som vida
överträffade 1955 och -59. Västkustborna har all anledning att minnas även
annat än sommaren 1969. Våren, exempelvis, var ovanligt kall och regnig. Utplanteringarna i Göteborgs botaniska trädgård blev mycket kraftigt försenade
och kom inte igång förrän i början av juni. Trots den sena säsongstarten nåddes
ett ovanligt fint odlingsresultat med bland annat annuellerna tack vare den ena¬
stående sommaren. På många håll blev det emellertid snabbt för mycket
värme utan nederbörd. På sina håll i östra Mellansverige kom inget regn från
mitten av maj och två à tre månader framåt. För såväl skogs- som jordbruk
blev detta katastrofalt. Årets potatisskörd är den lägsta i modern tid. Den ringa
tillgången på lingon beror delvis även på sommartorkan. Lokalt blev växtlig¬
heten räddad genom lite större daggång nattetid, exempelvis i Roslagen. Men i
Mälarens närhet och på öarna på sand- eller lerjord var björkarna gula och
hade påbörjat lövfällningen redan i juli månad.
Men där man var lite bättre lottad med nederbörd såsom på Västkusten och
även kunde bidraga med bevattning, blev resultatet mycket gott, och det be¬
stod ännu efter mitten av september månad. I Göteborg hade man då ännu ej
börjat tänka på nattfrost, som normalt är det som sätter punkt för örtmaterialet.
och det närmare
Efter en dålig vår och enastående sommar kom så hösten
bestämt måndagen den 22 september. Oväntat för de allra flesta kom ovädret
lite
över Göteborg med förödande styrka och uthållighet. ”Orkanen Ada”
oegentligt uttryckt, eftersom det var svår storm med orkanband och namnet
fick hela samhällsmaskineriet att totalt spåra ur.
aldrig är officiellt givet
Olyckor, elände och tragedier hör till bilden, som fallet är vid naturkatastro¬
fer. Tusentals fallna eller knäckta stammar uppdagade oanade angrepp av röt¬
svampar. I många fall avslöjades därmed brister i fråga om parkkultur och träd¬
vård. Knäckta skorstenar, upprivna tak och nervräkt takbeläggning avslöjade
fuskbyggen.
”Orkanen Ada” av år 1969 kommer att gå till historien; det var drygt 100
år sedan Göteborg sist drabbades av en liknande hemsökelse. Med kuslig exakt¬
het passerade ett nytt lågtryck, ”Beda”, en vecka senare från Atlanten mot NO
över den svenska västkusten. Skadorna blev vid detta andra tillfälle störst i
norra Bohuslän och Dalsland. Göteborg klarade sig mycket bättre, bl. a. på
grund av en effektiv beredskap, trots att den maximala styrkan i vindstötarna
var densamma vid bägge tillfällena. Allt som kunde blåsa sönder eller bort blev
taget av ”Ada” och ”Beda” kunde inte göra så mycket ohägn.

—

—

—

Skånska oktoberstormen 1967

Stormen över Sydsverige 17-18 oktober 1967 har vi alltjämt i färskt minne.
Skadorna i skånska parker och skogar blev då högst betydande. Bengt Larsson
har i Lustgården 1966-1967 lämnat ett kort meddelande härom. Vindhastigheten
i stötarna i sydligaste Sverige var vid detta tillfälle minst lika höga som nu i
Göteborg, dvs. upp mot 40 m/sek. I Malmö stad inrapporterades 1967 1 100 fällda
och drygt 3 000 skadade träd. Ingen kan ännu överblicka skadorna inom Göte*19— 691597 Lustgården
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Fig. 1. Frân åsen i botaniska trädgården med svarthagtorn som fällts mot Ö
av orkanen Ada, t. v. i förgrunden Hippophaë salicifolia, i bakgrunden på hedavdelningen pelarvuxna enar med saltskador på vindsidan.
Crataegus nig¬
ra was taken by the heavy storm. In the background Juniperus communis
‘Örsgänge’, slightly damaged by salt on the windward side. Botanic garden of
Göteborg 23.IX.1969. Photo I. N.

—

borg av ”orkanen Ada”. Uppdelningen på svårt skadade och fallna stammar
kan f. n. ej göras.
I Slottsskogen har en preliminär räkning givit vid handen att 1 275 träd skulle
ha fallit och minst lika många föll inom Göteborgs botaniska trädgård, inberäk¬
nat naturparken och arboretet. Siffran 5 000 har nämnts för antalet fallna träd
inom staden. Härtill kommer den skadeverkan som inte helt uppenbaras förrän
nästa vegetationssäsong, nämligen återverkningarna av den saltbeläggning på
allting, som man kunnat iakttaga ända upp på småländska höglandet. I starkt
vindexponerat läge är ljungen i oktober helt brun och barrträden rävröda på
sjösidan.
Enligt nyhetsbevakningen på TV skulle skadorna på svensk skog innevarande
år uppgå till 400 milj. kr, varav 100 milj. på borttorkade nyplanteringar. Resten
eller 300 milj. skulle septemberovädren vara skulden till. Enligt samma källa
var skadorna 1969 även större än de från stormen 1967. I en Göteborgsavis har
men det
man från försäkringshåll uppgivit, att skadeverkan var större 1967
var på ett tidigt stadium innan folk hunnit överblicka skador även på båtar, i
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Fig. 2. Wilsonpoppeln hörde till de första stormoffren den 22 sept.
biggest specimen of Populiis wilsoniae in the botanic garden had offered too
much resistence to the gusts already in the morning. The small tree is Betula
albosinensis septentrionalis, the big trunk in the centre is a specimen of Populus simonii, which also suffered from the storm. 23.IX.1969. Photo I. N.

sommarstugor, i strömlösa frysboxar etc. Ännu efter tre veckor får försäkrings¬
bolagen dagligen in flera hundra skadeanmälningar.

Värsta orkanen i mannaminne
Måndagen 22 sept. kl. 7: det blåser mycket kraftigt i Västra Frölunda men
ännu ej oroväckande. Kl. 7.30: trafikstockning vid S:t Sigfridsplan orsakad av
ett stort kullblåst träd från en privatträdgård. Senare har jag sett att stubben
innehåller en stor, tung, lutande cementplomb, som säkerligen bidragit till att
nedsätta stammens motståndskraft. På gatorna låg nerblåsta grenar. Kl. 8 i bo¬
taniska trädgården: en hängbok hade fallit i nordlig riktning; trädet var redan
i somras försvagat och fruktsättningen var mycket rik. Stammen hade en kilymp nära marken, och där var knappast alls kontakt mellan grundstam och
ädelymp, brottytan var alldeles jämn. Trädgårdens största wilsonpoppel för¬
lorade tidigt två grova stammar jämte större grenar. Exemplaret är överårigt
och det har måst putsas vid flera tillfällen. Det visade sig nu ha en kraftig,
våt och brun kärnröta. I fortsättningen tilltog vinden mycket snabbt i styrka
och överallt uppkom nya fällen.
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Den svåra stormen varade mellan kl. 7 och 15. Redan 8-8.30 uppmättes vind¬
styrkor på upp mot 30 m/sek i byarna. Stormkulmen nåddes mellan 9-12 med
definitivt maximum kl. 11. Orkanfrekvens i byarna noterades mellan 9.30 och
13. Maximumstötar på 35 à 40 m/sek. har rapporterats, dock ej från Torslanda
som biträtt med övriga meteorologiska data. Här saknas nämligen apparatur
för sådana extremvärden.

Vinden kom från början från SW men kantrade under förmiddagen över mot
W och förklingade i NW. Detta fick betydelse för en del växtmaterial, som
därigenom erhöll visst lä, exempelvis slingerväxterna mot institutionsväggen.
Vindriktningen var västlig vid stormmaximum. Lokalt blev vindens skadever¬
kan extra stor, bl. a. på grund av kanaliseringseffekten orsakad av topografin.
På många håll ser man hur det har slagits upp gator i bestånden.
Temperaturen höll sig mycket konstant vid ca 14° under flera dagar i följd.
Den relativa luftfuktigheten i botaniska trädgården var stormdagen betydligt
lägre än de följande dagarna.
Man kan spekulera över sommartorkans eventuella andel i förödelsen. Det
förefaller rimligt att antaga, att den kan ha bidragit till att bygga upp en kliinatsituation, där det vandrande lågtrycket blev ytterst aktiverat. Att sommarens
ihållande torka och värme direkt påverkat växtmaterialet (och säkerligen även
rötsvamparna), och därmed får stå för en del av det stora utfallet bland träden
är nog klart.
Långvarig storm tog vackra träd och gammalt skräp

Det är självfallet främst de eftersatta exemplaren som stryker med i en så¬
dan här storm. Det visade sig också, att de första som föll var mycket dåliga.
Många trädindivid hade av missriktad pietet sparats, och när de nu är borta har
man all anledning att glädjas. De svåra förlusterna inom botaniska trädgården
var dels de intressanta och sällsynta exemplaren, dels de helt allmänna men
vackra träden och buskarna av betydelse för anläggningens karaktär.
Att även friska träd slogs ut kan förklaras genom vindens intensitet och var¬
aktighet. Sju à åtta timmars svår storm med orkanstyrka i byarna är redan det
något märkligt. Skadorna på såväl träd som hus, antenner, skorstenar etc. rela¬
tivt sent på dagen kan bero på materialuttröttning. Att ”Beda” åstadkom skade¬
verkan där ”Ada” inte gjorde det får nog sin förklaring just i materialuttröttningen.
”Ada gjorde stan kal”
Stormen hade inte kunnat göra samma skada en månad senare. Träden var
fullövade och kronorna erbjöd ett mycket stort motstånd. Mer storbladiga ar¬
ter, såsom poppel, och hästkastanj, blev särskilt illa åtgångna. Och detta trots
att de normalt inte är speciellt utsatta för röta, åtminstone i jämförelse med
skogslönnen. I botaniska trädgården nära entrén står en jätte av kanadapoppel,
som utkämpade en tapper kamp mot stormen ovanför de andra trädkronorna.
Stora grenar bröts av under förmiddagen och slog ner på växthustaket eller
bröt sönder de lägre träd som redan var undertryckta och skeva tack vare
poppeln. Först sedan kronan ordentligt perforerats och lättats upp, så att vin¬
den kunde passera igenom, var faran över. Svårt sargad utgick poppeln ur
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striden; den är ej längre den skönhet som den av somliga ansetts vara. Jag är
övertygad om att träd av det här slaget kan räddas, om kronorna sänks och
lättas upp. De som äger välvuxna, vitala popplar borde nog tänka efter innan
det blir för sent, om inte ett försiktigt ingrepp kan vara en god, förebyggande
trädvårdsåtgärd.
Den berömda jätten av gråpoppel inne i Marstrand lär ha rönt mycket omild
behandling. Här hann inte specialisten utföra de planerade arbetena med kro¬
nan. Utanför Svenska Mässan och Liseberg bröts många av pyramidpopplarna
av. I Nya Allén och Kungsparken föll björkar, hästkastanjer, hagtornsträd etc.,
alla gamla exemplar. Här tillkommer det förhållande som behandlats av Mag¬
nus Johnson i Lustgården 1963, att träden saknar rotförankring under väg¬
banan på grund av saltningen. Många träd här var gamla och grova samt
angripna av rötsvampar. Vallgraven tycks ha fungerat som en vindkanal att
döma av fällena i dess närhet. Stora poppel- och pilträd knäcktes i Trädgårds¬
föreningen.
Av ”orkanen Ada” tror jag att man kan dra några nyttiga lärdomar angående
planteringar inne i samhällen; åldersgapet är nu alltför stort, och en jämnare
åldersfördelning bör eftersträvas. Vidare, träd i alléer och andra planteringar
bör ej få växa sig för stora utan tillsyn, vilket naturligtvis inte innebär att alla
alléer måste vara hamlade. Charmen med en fritt vuxen trädrad är alldeles
uppenbar. Den blir ej mindre tilltalande om träden ges en adekvat vård, redan
innan skavanker börjat uppträda.
I Vasagatans trädplanteringar av hamlade parklindar sågs inga skador alls,
ej heller bland de hamlade parklindarna vid Engelbrektsskolan, längs Kungsportsavenyn, Sten Sturegatan etc. Även alléerna av hamlad hörsholmsalm
( Ulmus carpinifolia f. Hoersholmii) , som med gott resultat används på skilda
håll i staden, exempelvis vid Kungsladugårdsgatan, klarade stormen fint. Vid
Nortagene i Säve på Hisingen föll ett par tvåhundraåriga lindar med jättekro¬
nor med en kaskad av femtioåriga spiror efter senaste hamlingen. De betyder
mycket för miljön, och de kommer efter radikal handing att försöka resas upp.
Vid Gullbringa i Hålta, ej långt från Marstrand, föll två träd i en femtioårig
lindallé framför corps-de-logiet. Genom direktinsats med motvikter, linor och
traktorhjälp klarades övriga träd. Efter handing restes de fallna stammarna,
som har alla förutsättningar att kunna växa fast. De övriga träden i allén blir nu
samtidigt hamlade.
Jag har nämnt några av de platser där jag personligen iakttagit stormens
härjningar. Mycket betydande och allvarliga är återverkningarna inom Slotts¬
skogen, där fina bestånd av grov gran och björk blivit bråte. En annan vild¬
park inom Göteborg med betydande skador är Kedlers park pä Ramberget på
Hisings-sidan. Särskilt björkskogen på bergets sidor är skövlad. Vart man kom¬
mer i Göteborgstrakten, på Hisingen, i Delsjöterrängen, Härskogen i Härryda
etc. och även i mer avlägsna trakter såsom Halle- och Hunneberg, är skadorna
på skogen mycket svåra. På många ställen har jag iakttagit fällen inne i ganska
täta bestånd som i övrigt varit opåverkade.
Saltstorm med efterverkningar
Stormen i sig själv var ryslig, men verkningarna förvärrades av ett följdfeno¬
men, spridningen av det salt som piskats upp av bränningarna. Glasögonen
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blev grå efter några minuter utomhus. Vid lunchtid var luften i Västra Frölunda
gulgrå, då isolerings- och fyllnadsmaterial från de sönderblåsta taken blanda¬
des ined de saltbemängda vindarna.
Fönstren var stormdagen ogenomskinliga. Och ända upp till Bratteborg nära
Vaggeryd på det småländska höglandet spreds saltet och avsattes på fönster och
växtlighet. Till all lycka kom lite nederbörd strax efter stormen, varför salt¬
beläggningen på växterna delvis spolades av. Men vindarna var ännu vid mitten
av veckan starkt saltförande - vilket de smärtsamt erfor som hade bråttom
med att få sina fönster tvättade efter ovädret!
Det kan visa sig att saltet åstadkommit skador av bestående art; det finns
iakttagelser både från botaniska trädgården och plantskolor i närheten som
tyder på att skottoppar torkat ut.
Frukten i Göteborg och exempelvis Trollhättan har smakat salt alltsedan
stormen. Körsbärskornellen och manschuriska valnötsträdet i botaniska träd¬
gården förlorade på en kort stund sin ovanligt rika fruktskörd. Dagen före
stormen, då trädgården var full av söndagsflanörer, hade vi motat bort några
mindre än tolv timmar därefter
småpojkar som kastade sten efter frukterna
var gräsmattan under valnötsträdet helt täckt av de frukter som vi försvarat!
På Onsalahalvön i norra Halland kan man redan se hur de städsegröna ar¬
terna reagerat i starkt vindexponerat läge. På miniatyrhedarna mellan hällarna
är ljungen mörkt rödbrun. Men jag har sett några fräscha och blommande
exemplar inblandade, representerande en härdig, intressant typ. Enbuskarna är
helt eller delvis brända. I ett biandbestånd av tall var vår vanliga, inhemska art
ljust gulbrun men svarttallen till synes opåverkad och friskt mörkgrön.
Buskplanteringarna i de nya bostadsområdena i Västra Frölunda fick av
stormen ett egendomligt utseende, då allt gult kringflygande isoleringsmaterial
från de upprivna taken spreds inom området och fastnade i berberis- och tok¬
buskarna. De kom att likna illa åtgångna buskar i fårfållorna på öländska al¬
varet. Bladen torkade snabbt in och blåste av. Exakt en månad efter stormen
håller ölandstoken på att lövas på nytt. Tallarna på bergknallarna i Frölunda
visar dock under oktober månad allt tydligare saltskador.

—

—

Saltad solros står sig slätt
Det var intressant att studera saltstormens inverkan på örterna och de icke
vedartade delarna av lignoserna. En så snabbt påkommen höst har vi nog
aldrig upplevt förr. Och knappast heller en mer charmlös, utan all tillstym¬
melse till attraktiv höstfärgning och -prakt i lövverk och bland örter.
Trädens blad erbjuder efter stormen en sorglig anblick, speciellt i det öppna,
kustnära landskapet med ekskogskratt i lä kring bergklackar. Här finns ingen
annan färg än dystert brunt. Inne i Göteborg har träd och buskar stundom en
något friskare grön läsida. Men ser man ”i vindriktningen” är bladverket även
här trist brunt och torrt. Löven vissnar och dör på grund av fysiologisk uttorkning genom blåsten, här förstärkt av saltverkan. Därtill kommer slag och skakningar, som får plasman i cellerna att kollapsa. Uttorkningen och vissnandet
startade från bladkanterna. Att ”Beda” inte kom att orsaka ens tillnärmelsevis
samma skada som ”Ada” berodde nog till en hel del på att lövverket var sönderblåst eller intorkat och därför ej erbjöd något egentligt motstånd.
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örterna förstördes snabbt, redan tidigt på förmiddagen var de uttorkade, sönderblåsta och svartbrända som efter en rejäl nattfrost.
Stormdagen kändes en kraftig doft av rötad ved i botaniska trädgården. Den
är fortfarande efter tre veckor fullt märkbar särskilt om kvällarna. Dagen efter
stormen var den mest framträdande lukten den av allt visset löv, som påbörjat
sin nedbrytning.
Honungsskivling och svavelticka

Svampfloran i Göteborgs botaniska trädgård är väl känd ocli ganska rik, vil¬
ket framgår av Filip Karlvalls undersökning i Acta Horti Gotoburgensis 1963.
Det gäller främst naturparken med dess för vedbeboende arter, rötsvampar etc,
passande miljö. En botanisk trädgård är alltid rikare på vedsvampar än jäm¬
förbar skog i grannskapet. Anledningen härtill är naturligtvis den, att i den bo¬
taniska trädgården odlas en massa främmande växter som nätt och jämt klarar
sig, som ofta fryser tillbaka, blir nedsatta i kondition och mottagliga för svamp¬
angrepp. Lövträdens rödvårtsvamp ( Nectria cinnabarina) kan således uppträda
på allt, från åbrodd och bokhara-binda till klöveralm och forsythia (undantags¬
vis även på barrträd) .
”Orkanen Ada” avslöjade betydande rötskador på växtmaterialet, egentligen
mer än man från början hade trott. De främsta syndabockarna är säkert honungsskivlingen ( Armillariella mellea ) och svaveltickan (Laetiporus sulphureus).

Den förstnämnda svamparten är känd för att parasitera på nästan allting,
och den är därmed en av våra skogligt sett viktigaste svampar. I naturparken
tränger dess fruktkroppar fram i stor mängd vid basen av alar, och i Rhodo¬
dendrondalen växer den på döende alstammar upp till ett par meters höjd.
Honungsskivlingen har innevarande år varit mycket allmän, säkerligen tack
vare värmen. Mycelsträngarna, rhizomorferna, avslöjar alltid svampen även om
det inte syns några fruktkroppar. En ginnala-lönn mot kanten av Vitsippsdalen,
som föll i stormen, var djuprötad av honungsskivlingen.
Även svaveltickan har 1969 haft ett gott år. Svampen ger en kraftig brun
kärnröta och anses vara den viktigaste rötsvampen på ek. I år har den uppträtt
på många främmande trädslag. Normalt angriper den lowed men går på exem¬
pelvis idegran i England och Nordamerika. Utanför restaurang Sofus på
Kungsportsavenyn i Göteborg har man i år liksom tidigare kunnat beundra de
som unga mycket vackert gulröda hattarna av svavelticka på stammen av den
stora robinian. Halva trädkronan bröts av på ett tidigt stadium under stormen
på grund av svampen. Andra stora robiniaträd, exempelvis det i DBV:s bota¬
niska trädgård i Visby, är även angripna av svavelticka.
I Bäckaskog i Skåne har den gett sig på kentuckykaffe ( Gymnocladus dioicus)
som allvarligt skadats. I Göteborgs botaniska trädgård har den brutit fram på ett
eller möjligen
japanskt prydnadskörsbär ( Prunus subhirtella v. pendula)
i grundstammen av fågelbär, i Slottsskogen parasiterar den på ett gullregn
(Laburnum). Nära fågeldammarna vid Dag Hammarskjölds väg i Slottsskogen
knäckte stormen ett träd av sporrhagtorn (Crataegus crus-galli) . Intill brottet
trängde svaveltickan fram, och ur stammens inre kunde man plocka fram
stora stycken av en torr, lätt brunröta med i stort sett bevarad struktur och

—
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med tendens att spricka upp i tärningsformade brottstycken. Alla de nämnda
är exempel på sällsynta och tämligen oväntade substrat för svaveltickan, som
uppmärksammats nu i samband med ”orkanen Ada”.
I ekskogarna vid Gunnebo slott i Mölndal hade många halvgamla stammar
fallit, och där veden var blottad såg man överallt den för eken karaktäristiska
bruna kärnrötan, orsakad av svaveltickan. Det var ganska överraskande, efter¬
som jag endast iakttagit frambrytande fruktkroppar på en ekstam.
I naturparken i botaniska trädgården föll massor med trädstammar, som
kunde uppvisa en intressant provkarta på olika vedbeboende svampar. En jätte¬
stor alm med väletablerad röta med jättefruktkroppar årligen av fjällticka
( Polyporus squamosus ) blev ett av stormoffren.
Vid Näckrosdammen bakom Götaplatsen tog stormen en anmärkningsvärt stor
rönn med en omfattande brunröta av annat slag än honungsskivlingens, troligen
orsakad av fjällig tofsskivling ( Pholiota squarrosa) .
I korsningen mellan Lingon- och Önneredsvägarna i Västra Frölunda föll en
gammal sälg med en kraftig vitröta, orsakad av den rodnande tickan ( Trametes
rubescens, syn. Daedalea confragosa) , som nästan är en specialitet för Göteborgs-området.

Skadorna inom Göteborgs botaniska trädgård

Det inses nog lätt att skadorna på lignoserna blev mycket skiftande i de olika
delarna av den botaniska trädgården, värst drabbades de perifera delarna.
Vid institutionsväggen slogs Hibiscus sino-sgriacus sönder. I planteringen
mellan ekonomi- och växthusbyggnaderna föll bl. a. Aesculus carnea, Pyrus
amy g datif ormis v. persica, Cercidiphyllum magnificum etc. Populus x cana¬
densis ’regenerata’ har redan omnämnts. Vid spegeldammen förlorades Salix x
chrysochoma, Cornus macrophylla, Prunus sargentii o.a. Den mångstammiga
häggen vid växthusentrén, som försommaren 1969 hade så enastående blom¬
ning, blev mycket hårt åtgången; tre stammar kvarstår efter stormen. I den
vackra boskén av korkträd, Phellodendron japonicum, bröts en del av kronan
i ett träd. Acer mono tappade en stor del av kronan. Förlusten av x Crataemespilus grandiflora på den genetiska avdelningen var verkligen sorglig; där¬
med bröts en fin rad av likåldriga märkesträd: rönnoxel, päronoxel och mispelhagtorn.
På åsen föll en hel mängd stammar, men många skulle fällas. Några stora
ekar och lärkträd följde dessvärre med. Ett bokskogskratt skyddade nog en del
värdefullare exemplar, men tyvärr föll stora, gamla individ av Crataegus nigra
och Hippophaë salicifolia samt Tilia tomentosa.
I pinetet plockades både tallar, granar och lärkar, dock inga oersättliga för¬
luster. I Rhododendrondalen slog några stora ekar ned Rhododendron brachycarpum och Prunus pensylvanica. Det har nu kommit in ljus och luft på ett helt
annat sätt än tidigare i dalen. Men ekarna behövdes som skärm mot nordan¬
vindarna, och det är möjligt att förändringen enbart blir negativ.
I Japandalen med dess värdefulla originalmaterial nödgas vi dessvärre an¬
teckna några svåra missar, såsom Acer rufinerve, Prunus maximowiczii, Stewartia koreana, Taxus cuspidata och några stora ekar med lianer. Kalopanax
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Fig. 3. Från botaniska trädgårdens naturpark nära ”Europagrinden” och tvärgången mot Rhododendrondalen. Den överåriga och av fnösktickan o. a. ro¬
From the Natural
tade björkskogen slogs ner i mycket stor utsträckning.
Reserve of the botanic garden with a birch forest. This is now in poor condi¬
tion because of its age and the decay caused by many different types of rot
fungi. On the left a dead trunk with fruiting bodies of Fomes fonientarius can
be seen. 23.IX.1969. Photo I. N.
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pictus föll men har blivit upprest. Flera av dessa exemplar har beskrivits av Tor
Nitzelius i Lustgården 1966-1967.
De värsta skadorna i trädgården kom på lövträden. Utfallet i arboretet är det
nog ännu för tidigt att yttra sig om. Men mycket tall och gran har knäckts eller
stjälpt och slagit sönder exoterna.
Ny historisk nivå i naturparken
Det är ännu på sina håll oframkomligt i naturparken. Stormdagen hade träd¬
gården studiebesök av biologilärare ur en ekologikurs. Det gavs utmärkta till¬
fällen att demonstrera mekaniska skador inom ekosystemen. Men in i ”den
ruttna skogen” vågade vi oss naturligtvis inte. Naturparken är synnerligen in¬
tressant som ett exempel på ett västsvenskt lövskogsområde, där naturen får
utveckla sig själv, så långt möjligt är utan mänskligt ingripande. Området avsat¬
tes för jämnt femtio år sedan. Här är ett rikt växt- och djurliv bland stående och

299

i

i

f

■

1 '\-í

m1
■4

HHJP

a«

mm

Ml
%

$
wZ

hl

S"
iÿwBÿMwaBa

Fig. 4. Björk och rönn i naturparken låg som på parad i östlig riktning efter
From the same area the day after the hurricane. The
orkanen Adas framfart.
trunks of birches and mountain-ashes ( Sorbus aucuparia) are lying every¬
where, the standing trunks seen on the photo are mainly those of Alnus glutinosa and Corylus avellana. 23.IX.1969. Photo I. N.
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liggande stammar i olika grad av nedbrytning. Ett bättre område - därtill
där man kan förklara sambanden i naturen lär knappast
centralt placerat
kunna letas upp. För en ekologiskt inriktad undervisning för alla nivåer är na¬
turparken av allra största betydelse.
För ej så länge sedan var området betat, och vid betningens upphörande ko¬
loniserades markerna av främst björk samt asp, sälg, rönn etc. Denna björk¬
generation var mycket illa angripen av rötsvamp, och den föll nu under stor¬
men. Med björken föll också mycket rönn. Fnösktickan (Fornes fomentarius)
är mycket allmän på björk, och den har spritts därifrån till ej mindre än fem
andra lövträdsarter. Sprängtickan ( Inonotus obliquus) och björktickan ( Pipto
porus betulinus) är även viktiga rötsvampar på björk, sistnämnda lär nog
komma att uppträda rikligt de närmaste åren på de stammar som dödats eller
skadats av sommartorkan -69. I svampsuccessionen kommer snart andra arter
att fortsätta nedbrytningen av björklågorna.
Vegetationen har fått en allt torrare prägel, föryngringen av klibbal har
minskat, och ekskogen med inslag av bl. a. hassel vinner alltmer terräng.
Efter ”orkanen Adas” framfart kan man direkt säga, att ingenting här kom¬
mer att bli sig likt från förr. Det viktiga är att ljuset nu når ner till marken, se-
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dan stammar ur de täta, överslutna bestånden fallit. Vi kan förvänta oss svåra
vårdproblem med den kraftiga nykolonisation av druvfläder, hallon, nässlor
och annan mindre önskvärd vegetation, som blir en följd av de ändrade ekolo¬
giska förhållandena i naturparken. Stammarna som fallit över gångstigarna
kommer att skjutas åt sidan. I övrigt blir träden liggande, och de kommer säkert
att erhjuda intressanta studiefält för kryptogamhotanister och zoologer i fram¬
tiden.

Märkesträd
”Orkanen Ada” gallrade hårt hland trädjättarna. Jag ska här nämna några,
vars fall kommit till min kännedom. Intresset för rekordstora träd är en sida
av dendrologin. I det svenska naturskyddets barndom var trädjättarna mycket
uppmärksammade och ej så få har erhållit lagens skydd. Rutger Sernander har
ofta dragit upp dessa frågor i naturskyddssammanhang. Lars Lagerstedt har i
Sveriges Natur, årsboken för 1968, sammanfattat tankar och data kring ”Svenska
trädjättar”.
I begreppet ”rekordträd” kunde man kanske inlägga en delvis annan inne¬
börd än vad som ofta görs. Den stam som är störst, grövst eller högst är nästan
aldrig frisk och sällan vacker och med harmonisk förening stam-krona. Vörd¬
nadsbjudande, imponerande och ståtlig är mer adekvata attribut än vacker för
trädjättarna. På sätt och vis intressantare och värdefullare vore beteckningen
”märkesträd”, som man kunde benämna något eller några inom varje art och
som är stort, friskt och vackert och i alla avseenden i sin allra bästa utveck¬
ling.

Praktrönn togs av stormen
Men nu gällde det några i vedertagen mening rekordstora stammar, som gott
kan kallas förvuxna, men vars mått verkligen förmår att imponera. I Renströms¬
parken i Göteborg mellan Näckrosdammen och konstmuséet stod i skyddat läge
tillsammans med bl. a. klibbal, alm, skogslönn och rönn nedom berghällar och
bebyggelse en enastående rönn, som omnämns av Lagerstedt (1968 p. 197).
Den föll i nordlig riktning, vilket tyder på att den togs tidigt på morgonen av
SW-vinden. Stammen var högst imponerande: rak och utan skador men här och
var lite ansvälld efter borttagna anhopningar av vattskott. Grenvinklar tämligen
spetsiga, kronan friskt grön i topp. Det är helt säkert, att det var en av Sveriges
allra största rönnar.
Måtten har tagits på den liggande stammen, som mätte 21 m. Stamomkrets
vid markytan 3 m. Rönnen knäcktes precis vid marken på grund av en kraftig
röta, troligen orsakad av fjällig tofsskivling som bröt fram med många frukt¬
kroppar. Två sektioner ur stammen från ca 1,5 och 2,5 m nivå har bevarats,
förstnämnda med ett hål med 17 cm diameter för kärnrötan. Stamomkrets:
203 resp. 199 cm, diameter i bägge fallen 61 cm. Barkens tjocklek 25 mm. På
2,5 m höjd har jag räknat 128 årsringar, vilket betyder att rönnen började
växa omkring 1830.
I litteraturen, exempelvis hos Sylvén i Våra träd (1953 p. 234), finns uppgift
från Dalsom ännu större rönnträd, ett med en stamomkrets på 2,5 m, ett
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med rekordåldern 165 år. Men höjden 21 m är kanske den högsta som är
land
känd i landet.
Enligt Lagerstedt (op. cit.) har Göteborg i jämförelse med Stockholm ”en
betydligt mindre rikhaltig uppsättning jätteträd men kan ändå uppvisa flera
märkliga individer”. Detta är förvisso sant. Exemplaret av Robinia pseudacacia vid Kungsportsavenyn
i artikeln benämnd vid sitt folkliga namn acacia
omnämns liksom några hagtornsträd vid Domkyrkan. Här växer f. ö. även
landets troligen största wilsonpoppel, dessvärre mycket kraftigt sönderblåst.

—

—

Svamp och ”Ada” tog österby-alen
Att klibbalen på goda marker blir ett resligt träd är känt, och för att ta
några exempel på sådana lokaler väljer jag Vitsippsdalen i Göteborgs botaniska
trädgård, Lummelunds bruk på Gotland och Leufstabruk i Roslagen. Men nästan
enastående är det att trädet blir så stort som det vid Herrgårdsdammen i öster¬
bybruk i Uppland. Även om septemberstormen var tämligen kraftlös över mel¬
lersta Uppland, så räckte den till i styrka för att göra definitivt slut på österby¬
alen.
I Lustgården har vi kunnat följa trädets öden. Sernander (1929 p. 88) uppe¬
håller sig vid alen i sin genomgång av de uppländska märkesträden i samband
med Dendrologföreningens Upplandsexkursion 1928, och i Sylvéns resekåseri
finns den avbildad (fig. 9 p. 150). På plansch 1 i Lustgården för 1929 ser man
det pampiga trädet med sin enorma stam, som tre meter ovan marken delar sig
i många kraftiga grenar. Allt tyder på att trädet alltid stått fritt, så att en
mäktig, rund krona kunnat utbildas; många har från dammens bortsida tagit
den för att vara en ek planterad som vårdträd vid herrgården.
Sernander anger krondiametern till 16 m och höjden likaså 16 m. Stamom¬
kretsen 1,5 m ö. m. uppmättes till 456 cm. Höjden är alltså inte imponerande,
eftersom den bara var ungefär hälften av jättealarna i de tidigare överslutna
bestånden i botten av Vitsippsdalen i Göteborg.
Nästa gång klibbalen från österby dyker upp i Lustgårdens spalter är i rap¬
porten från föreningens exkursion till norduppländska vallonbruk 1963 (Nor¬
din, 1966). Fig. 9 och 10 (pp. 242, 243) återger trädet, som nu visar alla tecken
på att vara i själatåget; stammen lutar betänkligt utåt dammen, flera grova
grenar har avlägsnats och vid stammen lyser en rabatt av olika rötsvampar,
mest honungsskivling. Stamomkretsen i okt. 1964 var 1,5 m ö. m. 546 cm.
Om trädets öde under mellantiden har tidigare platschefen vid österbybruk,
överingenjör Johan Palm, meddelat. ”Så länge jag minns (jag har varit här se¬
dan 1946) har den varit mycket sen att slå ut löven, senare och ofullständigare
år från år. Alen skadades svårt vid de svåra stormarna i början av 50-talet . ..
Järnstagning och övr. ”reparationer” gjordes därefter sedan länsträdgårdsmästaren tillfrågats” (Palm, in litt, juli 1966).
Strax efter stormen fick jag telefonbesked från nuvarande platschefen, övering. Rune Tosterud, om att alen fallit. Några dagar senare erhöll jag vissa ytter¬
ligare data samt fotografier, varav två reproduceras.
Stammen var som väntat helt genomrötad och full med bråte, dock ej någon
betongplomb som jag befarat (det var säkert därför stammen stod så länge
trots slagsida och skröplig konstitution). Av detaljbilder framgår, att det fanns
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Fig. 5. Den jättelika klibbalen vid Herrgårdsdammen i österby bruk föll under
höststormen. - One of the biggest specimens of Alnus glutinosa known in
Sweden (at österby bruk in Uppland) was definitively killed by the storm,
even though this was relatively wreak in this part of Sweden. However, the
tree showed signs of being in a bad condition with severe rotting in the trunk,
which was surrounded by honey agarics and other fungi. Sept. 1969. Photo
österby bruk.
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gott om rötter, delvis ganska kraftiga, inuti stammen, väl främst från den flyg¬
rönn, som vuxit sig allt större i en grenklyka. Klibbalens stamomkrets vid mark¬
ytan var 9,3 m, största diametern 3,5 m. De grövsta grenarna hade en omkrets
av 2,3 m.
I grovlek överensstämmer Österby-alen väl med landets kraftigaste klibbal,
nämligen den vid Sibbhult i Hjärsås socken i Skåne med en stamomkrets vid
brösthöjd av 5,5 m (Lagerberg-Sjörs, 1962, p. 142). Vad slutligen åldern be¬
träffar, anser man att den endast sällan överskrider 120 år. Trots sin storlek
var nog inte trädet vid Herrgårdsdammen i österby bruk äldre än från 1800talets början, då bruket var i släkten Tamms ägo.
Med österby-alen har ytterligare ett uppländskt märkesträd gått förlorat.
Bland de av Sernander i Lustgården omnämnda och av Olof Thunman tecknade
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Fig. 6. Österby-alen sedd från herrgården; dess väldiga dimensioner framgår av
jämförelsen med personen på bilden, övering. Tosterud, som får tjäna som
skala. • The gigantic alder tree on lit-de-parade in the big pond at the manor
of Österby. For detailed data of the trunk, see text! Sept. 1969. Photo österby
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bruk.

jätteträden, har den enorma skogslönnen vid Alsike gästgivaregård helt för¬
svunnit och den för alla resenärer på E4:an välkända Kungsliamnseken eller
Alsike kungsek av olika anledningar under allra senaste åren förlorat viktiga
delar av kronan.

För mycket saltbad
Även på andra områden har orkanen fått betydelse, exempelvis i lavsamhäl¬
lena på klippstränder. Färglaven ( Parmelia saxatilis) , som är en ganska stor
bladlav, uppträder lite högre upp på hällarna, ovanför den egentliga landstran¬
den. På svagt vindexponerade hällar tenderar denna och andra rena landlavar att tränga neråt. Det som sätter stopp är översköljningen av havsvatten
och permanent, grovt stänk. Men hur lång dränkning som dessa lavar med ofta
komplicerad bål tål, har man mycket lite reda på.
Längst in i en vik på Onsalahalvön på hällar med svag exposition hade våg¬
gången vid orkanen nått över landstrandens lavzoner, och det hade till följd
att redan i början av oktober var färglaven död eller döende (rödviolett i bålen
mot normalt silvergrå). Ej fullt ett dygns översköljning var i detta fall fullt till¬
räckligt för att laven skulle dö.
Ytterst på Marstrandsön lär strändernas lavsamhällen se ut som man kan
tänka sig efter en grov sandblästring. Torven ur de nedre, jordfyllda hällkaren
och skrevorna är uppriven och kastad mot strandskogen. Erosionen har satt in
kraftigt i den sårbara vegetationen.
Blåsten har återkommit då och då under oktober månad, och alldeles i bör-
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jan av november är det dags igen för en tredje orkan, som dock icke kom¬
mer att belysas från Lustgårdens Göteborgsredaktion. Detta oväder tog nämligen
en något nordligare bana; värst drabbades västra Värmland, Dalarna, Roslagskusten och Stockholm, ofta i förening med snö och kyla.
Tidningen Arbetet skriver på förstasidan måndagen den 3 november: ”Våld¬
samma veckan fortsätter. En ny orkan är på väg mot Sverige”. Folk börjar fråga
sig om vädret direkt spårat ur. Kanske måste vi tänka om när det gäller plan¬
teringar, försöka få fram sånt som står sig i alla väder, som blommar i salt¬
stormen.

Efterskrift, Göteborg i febr. 1970

Den tid som gått sedan höststormarna över svenska västkusten har uppdagat
ett och annat ytterligare om skadeverkningarna på växtmaterialet och plan¬
teringarna.
Omfattningen av nerslagningen av skogen här i trakten har alla märkt då
det varit svårframkomligt i svampmarkerna och nu ski dterrängen. P. g. a. den
starkt kuperade terrängen, även inom Göteborgs stad, kan man se stöt- och
läsidor, för att låna ett begrepp som används i samband med inlandsisens
framryckning. På stötsidorna av bergknallarna, alltså västsidorna, har träden
ofta knäckts, på läsidorna finner man de verkliga rotvältorna, som rivit upp
stora markstycken och blottlagt jordfria berghällar.
I det vintriga landskapet på och innanför Stora Amundön i Askim, söder om
Göteborg, har tallskogen nu samma färg som en lärkskog om hösten. Även
bergtallen är skadad här, liksom i Tynnered i Västra Frölunda, dock ej alls i
samma utsträckning som den vanliga tallen. Den kanadensiska vitgranen
( Picea glauca), vars enda förtjänst är att den äger god resistens mot saltbemängda havsvindar, visar här i utsatt läge kraftiga skador.
Särö Västerskog i nordligaste Halland, känd för sin stora förekomst av
spontan idegran ( Taxus baccata), erbjuder på vårvintern en sorglig anblick;
skogsbrynet är från sjösidan alldeles brunt, och inne i lunden är miljön för¬
störd genom alla stora vindfällen, som slagit sönder många av idegranarna.
I ekskogskratten på Amundön har buskträden inte släppt löven. Och
planteringarna av oxel ( Sorbus intermedia) , ett mycket använt trädslag på
Västkusten i för vinden utsatt läge, på de strandnära tomterna har även en
onormal lövhållning, som inte utmärker oxlarna några kilometer
inåt land.
Körsbärskornellen (Cornus mas ) vid vägen upp från entréplan i botaniska
trädgården har också en massa ljusbruna, intorkade löv kvar på grenarna, som
ger den ett främmande utseende. En närmare undersökning visar, att grenarna
är döda långt in på ga mm al ved. Den visar nog de i detta avseende
största skadorna inom trädgården, såvitt vi hittills känner till.
Bland andra barrträd än de som redan nämnts har en rad stora thujor
bakom plantskolan klarat sig någorlunda, men en brunfärgning av skotten
visar ändå att de känt av och reagerat på saltbeläggningen. Lärk odlas mig
veterligen inte i någon större utsträckning i centrala Göteborg, men förutom
några i botaniska trädgården föll ett tiotal stammar i planteringen öster om
Sahlgrenska sjukhuset vid Ehrenströmsgatan.
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Mina arbetskamrater i Göteborgs botaniska trädgård har lämnat trevlig och
god hjälp. Hellmut Rasper har gjort skickligt fotografiskt arbete. Meteorolog
P.-G. Andbert har lämnat mått och prestanda på ”Ada”. Jag är mycket tacksam
för allt detta.

Summary
Hurricanes occur very rarely in our country, but on Sept. 22.th 1969 we
suddenly found ourselves in the centre of a very heavy storm which lasted
for a whole day. In fact, it was more than one hundred years ago since Göte¬
borg and its surroundings had suffered a similar incident. This very heavy
storm, with individual gusts of hurricane strength, was named “Ada” following
the American pattern.
The spring 1969 had been cold and rainy in Göteborg. But from beginning
of June onwards we had a marvellous summer, which soon compensated for
the earlier bad weather. However, later after months without or with quite
inadequate rainfall the situation became catastrophic for farmers, gardeners
and other cultivators.
The two fungi Armillariella mellea (Honey Agaric) and the polypore Laetiporus sulphureus, both the cause of severe rot diseases of trees, had a very
good season, probably because of the warmth; they occured frequently in
woods and plantations, the last mentioned one also on several unexpected
substrata. The result of their activity became drastically obvious at the end
of September.
It is very probable that these extremes during the summer influenced the
movement of the low pressure system from the Atlantic in a way that led to a
real catastrophe of the elements.
Already in the morning of Sept. 22.th it was blowing heavily from the SW
(later on W-NW) . The storm lasted from 7 a. m. to 3 p. m, from 8 o’clock
onwards gusts of 30 m/sec were observed, reaching their highest values be¬
tween 9 and 12 o’clock and the absolute maximum at 11 o’clock. Hurricane
frequency in the squalls was reached between 9.30 and 13, maxima of 40 m/sec
were recorded. The temp, remained constant at +14°C for several days in
succession.
More than ten people were killed by falling trees, roofing materials etc.
Many houses of Göteborg were badly damaged and so were lots of boats along
the coast and communications were affected. In the parks, avenues and other
plantations of the town about 5.000 trees were blown down or otherwise
destroyed by the wind or falling trunks. Within the botanic garden more than
one thousand trees; were lost, mainly on the periphery, but many of these were
old or badly decayed. Some of the more interesting species lost in the botanic
garden during the hurricane are listed in the paper.
In the pruned avenues of lime-trees ( Tilia x vulgaris) and elms ( Ulmus
carpinifolia f. Hoersholmii) of Göteborg hardly any trees were taken by the
storm. But many solitary specimens of Aesculus, Betula, Crataegus, Populus
and Salix were wholly or partly destroyed. In the woods surrounding Göte¬
borg many thousand spruces blew down.
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Within a few hours all herbs were dry and brown as after a severe frost
and so were the leaves of trees and bushes. We never saw any of the usual
autumn colours this season. The leaves were killed through physiological
desiccation caused by the salt covering; the shaking of the branches is prob¬
ably also of importance here.
One important fact is that the wind was strongly laden with salt picked up
from the breakers along the coast. On that day one could not remain outside
for more than a few minutes before one’s spectacles were coated with salt.
Windows turned completely gray and lost their transparency. This phenome¬
non was observed for many hundreds of kilometers inland. The salt which
continued to fall during the following days caused serious damage to all kinds
of vegetation.
Common pines near the coast and up to five kilometers inland were badly
damaged and many stands now have the appearence of larch-plantations in
the autumn. The heather has turned dark brownish-red in colour and the
native juniper bushes are burnt on the side facing the sea. Cultivated Picea
glauca and Pinus mugo have suffered in the same way. Native oak trees near
the coast and service-trees ( Sorbus intermedia ) in avenues and gardens, how¬
ever, did not lose their leaves, partly because the young shoots were dried out
and killed by the salt covering. In our botanic garden a fine old specimen of
cornel ( Cornus mas ) has retained a large number of light brown, dry leaves
into midwinter. Closer investigation shows that the younger parts of the shoots
themselves are dead and even the old wood is damaged to some extend.
Foliose lichens like Parmelia saxatilis a. o. on the sea-coast were killed by
ten hours of flooding and heavy salt splash from the breakers.
One week later a fresh hurricane, named “Beda”, passed the Swedish westcoast, but this time the damage had already been done because “Ada” took all
loose objects and the crowns of the trees had been perforated already so that
the leaves offered no more resistance. The centre of “Beda” was to the north of
Göteborg. In the beginning of November 1969 a third hurricane passed central
Sweden, including the Stockholm region, and brought a combination of heavy
snow and cold weather.
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I anslutning till min artikel i denna volym av Lustgården om västkustorkanen
”Ada” från sept. 1969 och ovädrets återverkningar på parkträden främst inom
Göteborg, vill jag nämna ytterligare några märkliga träd som gått förlorade på
dock ej genom ”orkanen Ada”.
andra håll i landet

—

■

1. Någon gång tidigt på året 1966 fick jag av min gode vän Gunnar Eriksson
i Enköping höra talas om ”ett märkligt” träd vid Lagnö säteri i Aspö sn, söder
om Mälaren mellan Enköping och Strängnäs. På enbart beskrivningen var det
inte möjligt att säga vad det kunde vara. Det fanns en gammal uppgift på
gården att det skulle vara ett mullbärsträd, vilket jag naturligtvis var böjd att
helt avfärda.
Jag fick sedermera se trädet, först olövat
och det gjorde mig ganska
förvirrad
och sedan (i slutet av aug. 1966) lövat. Det visade sig slutligen,
dels att trädet var ett vitt mullbärsträd ( Moms alba), dels att det var märkbart
skadat tämligen nyligen.
Kommer man söderifrån till Lagnö säteri passerar man genom en kort men
välhamlad askallé. På gårdsplanen står några resliga askträd. Men förutom
mullbärsträdet inga dendrologiska utsvävningar. Det var lite förvånande, efter¬
som man liksom kunde förvänta sig flera intressanta saker. Det är ju möjligt,
att det funnits andra exklusiva träd tidigare, men att endast mullbärsträdet
klarat av klimatet.
Skadorna som jag kunde iakttaga, bestod i att grönskan var kraftigt reduce¬
rad och att bladen satt i ”tussar” på vissa grenar och -spetsar. Det var en
ganska karaktäristisk bild, som jag var väl förtrogen med från Upsala bota¬
niska trädgård, där jag noggrant noterat skadeverkningarna på lignoserna av
vintern 1965-66. Det var inte oväntat att ett mullbärsträd i dessa trakter skulle
få betydande skador av just den nämnda, svåra vintern. I samma sörmlandssocken finns f. ö. planterat några buskar av flikbladig fläder ( Sambucus nigra
f. laciniata), som samma vinter kraftigt frös tillbaka. Buskträdet av vitt mullbär
från gymnasieträdgården vid Västerås läroverk, som var rikt fruktbärande un¬
der 1960-talet, frös bort vintern 1965-66. Det kanske kan påpekas här, även om
det faller utanför ämnet, att skenfrukterna i färg varierar från vitt-purpurviolett, att färgen ofta är nästan svart trots att det är fråga om vitt mullbär.
Det föreföll ändå sannolikt att trädet skulle kunna repa sig efter särskild
behandling, eftersom det utstått värre påfrestningar, exempelvis krigsvintrarna.
Men natten mot 1 nov. 1968 med all dess snö och blåst föll mullbärsträdet.
Herbariematerial från 1966 finns bevarat i Upsala (Nordin 4058).
Som framgår av fotografiet hade mullbärsträdet en ordentlig, kraftig stam
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Fig. 7. Det stora exemplaret av brakved beskådas här av frk Brita Berntson,
Uppsala, I bakgrunden en välvuxen pyramid-en samt fjolårsstånd av örnbräken,
i förgrunden har gammal växtlighet avlägsnats liksom en rosbuske i träd¬
A tree of alder buckthorn (Rhamnus frangula ) of unusually large
kronan.
dimension growing in a moist position in an old overgrown pasture in the
island Tjärö, Åryd par., in the archipelago of Blekinge. 25.VI.1964. Photo I. N.

—

och rundad krona. Jag har erhållit en sektion ur stammen från ca 1,5 m höjd,
längre ner var stammen kraftigt rötad; den blåste av i själva markytan. Veden
har ännu efter ett år en vacker gul färg, påminnande om den hos det nord¬
amerikanska ärtträdet gulved (Cladrastis lutea). Veden omgavs av en 25 mm
tjock korkbark. Stamdiametern 345 mm. 107 årsringar kan räknas, och mull20—691597 Lustgården
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Fig. 8. Detalj av stambasen av brakvedsträdet.
A detail of the trunk at the
base. Its circumference at ground level was 77 cm, the diameter 23 cm, and
the height 5-6 m. Only a small part of the tree was still alive in 1964. 25.VI.
1964. Photo I. N.

bärsträdet måste alltså ha planterats omkring år 1840. Stamsektionen saknar
bark till mer än 50%, och detta som resultat av en tidig skada (frostsprängning
eller eventuellt mekanisk skada) . Jag kan endast våga en gissning, att skadan
var vänd åt solsidan. Utvecklingen i stammen har varit kraftigt excentrisk;
fram till ungefär 1900 alldeles likformig, därefter endast 72 mm åt den bark¬
lösa, retarderade sidan och 146 åt den gynnade.
Några ytterligare data finns inte att redovisa. Storleken och åldern på
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Fig. 9. Vita mullbärsträdet vid Lagnö säteri. Foto landsantikvarien i Sörmland,
Ivar Schnell 1967.
A big tree of white mulberry ( Moms alba) at the manor
of Lagnö, situated to the south of lake Mälaren in Sörmland. The tree was
blown down by heavy wind and snow in the beginning of November 1968.
From inspection of the annual rings of the trunk it was estimated that the tree
was planted about 1840. The mulberry had survived the hard “war winters” 25
years ago but was badly damaged by the winter 1965-66, as were many other
exotic trees and shrubs in the eastern parts of Central Sweden. Measured 1.5 m
above ground, the circumference of the trunk was 345 mm. The tree was
killed by a severe rot damage. The colour of the fresh wood was a nice yellow.
The white mulberry had been planted in a suitable and warm position. The
climate of this region is favourable with the highest mean temperatures for
July in Sweden and this tree probably represented a specially good proven¬
ance; I have never heard of a larger mulberry tree in Sweden.

—

exemplaret var imponerande för svenska förhållanden. Växtplatsen var en sol¬
varm sydsluttning av en moränbacke med visst lä i norr av bebyggelse och
vegetation. Viktigare är naturligtvis det klimatiskt gynnade läget vid Mälaren,
i landets sommarvarmaste område med en julimedeltemperatur detta sekel av
över 17° C.
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Intressant är, att under så goda klimatiska betingelser vitt mullbär kan
odlas på friland i Mellansverige. Det är bara att beklaga, att man ej hann till¬
varataga förökningsmaterial av trädet från Lagnö säteri, som uppenbarligen var
av en mycket god proviniens.
Till godsägare och fru Elof Hallstan på Lagnö säteri ett varmt tack för visat
intresse och för hjälp med trädsektionen.
2. En av de växter i den svenska floran som man väl normalt inte förknippar
med rekord i något avseende, är brakveden ( Rhamnus frangula, syn. Frangula
alnus) Men jag har sett ett exemplar, som jag fann uppseendeväckande på
grund av sin storlek och därför att det hade riktig trädform. Normalt växer ju
arten som en mångstammig buske.
Lokalen är i Blekinges skärgård: Åryds sn, Tjärö, mellan Yttre Mossen och
Pärkroken. Växtplatsen är en mycket skuggig, igenvuxen betesmark. Trädet
stod i ett kärrdrag mellan hällar ett stenkast från havet. Av övriga träd finns
här björk och klibbal. I buskskiktet framträder slån, björnbär och rosor (varav
ett exemplar med stöd nått upp till kronan på brakvedsträdet) . Storvuxna enar
samt brakvedsbuskar förekommer även. Bland örter kan nämnas en ståtlig
form av örnbräken (Pteridium aquilinum) med 2 m höjd samt 5 à 10 exemplar
årligen av grönvit nattviol ( Platanthera chlorantha) , som är en sällsynthet i
Blekinge.
Stamomkretsen vid markytan TI cm, diametern 23 cm. Stammen delade sig
2 dm ö. m. Endast den klenare delen var vid liv sommaren 1964, huvudstam¬
men var då kraftigt angripen av rödvårtsvampen ( Nectria cinnabarina) . På¬
följande sommar var hela individet dött. Om åldern vågar jag inte säga något
med säkerhet, eftersom den enda borrkärnan som uttagits gav 15 år, vilket jag
antar vara alltför lågt. Höjden på trädet var 5 à 6 m, men kronan var död
redan då jag fann trädet.
De sparsamma uppgifterna i litteraturen om rekordstora exemplar av brakved
i Sverige ger något större höjd men mindre stamdiameter.
Ingvar Nordin

.

Sempervivum Wulfenii raritet på Riegersburg, Steiermark
Medan dendrologerna strävade upp för långa och branta ramper till borgen
däruppe på basaltklippan företog jag en sentimental resa i tiden och rummet.
Längs en undangömd stig vid foten av det tvärbranta stupet sökte jag i minnet
efter en episod, som inträffade på samma plats nästan exakt 30 år tidigare.
Anledningen den gången var följande: Under min praktik hos botanisten och
kirurgen Fritz Lemperg i Hatzendorf fick hans berömda trädgård en dag
besök av tre växtsamlande herrar från London: plantskolemannen Ingwersen,
fabrikören Fiedler och gynekologen Jenkins (den sistnämnde ägare till värl¬
dens största privatsamling av Daphne-arter) . De tre var på väg till Albanien
och gjorde detta uppehåll hos dr. Lemperg för att närmare granska hans
alpina odlingar och samtidigt inhämta något om de överraskningar, botaniska
och andra, som kunde vänta resenärerna i de albanska berglandskapen. Fritz
Lemperg hade nämligen året innan varit med om en hel del i dessa vilda trak-
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ter, gjort fynd och klarat av missöden, som han med inlevelse kunde beskriva
för sina gäster. Själv fick jag vara med på ett hörn och lyssna.
Vi gick omkring i den vidsträckta trädgården. Från en högt belägen punkt
öppnades en utsikt mot väster. På avstånd höjde sig Riegersburgs klippa över
det mjukt kuperade landskapet. Dr. Lemperg berättade om borgen och dess
historia. Märkligare än något, sa han, var det faktum att klippan är växtplatsen
för den annars högalpina Sempervivum Wulfenii, som här förekommer på sin
lägsta höjd över havet, ca 800 m. En relikt från någon tidigare klimatperiod?
Fiedler, en herre i 100-kilosklassen, vände sig till mig och undrade om jag
skulle vilja skaffa honom några exemplar av taklöken ifråga.
Omöjligt, inföll dr. Lemperg. Den växer helt otillgängligt på den brantaste
delen, ett par hundra meter över marken.
Försök i alla fall, tyckte Fiedler.
Ausgeschlossen, avslutade dr. Lemperg med en viss skärpa, varpå sam¬
talet gled in i helt andra banor.

—

—
—
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Några dagar senare cyklade jag i alla fall bort till Riegersburg för att med
kikare försöka upptäcka växtplatsen. Kanske förbereda en eventuell klättring.
Under natten hade det åskat och ösregnat. På den slippriga gången
lika
fuktig och hal som nu trettio år senare
låg krossade tegelpannor, som lossnat
från borgens tak.
En av dem hade i fallet ryckt med sig en stor tuva av Sempervivum Wulfenii.
Den låg där helt oskadd på marken mellan skärvorna. Det var bara att tacka
och ta emot och cykla hem med bytet. Demonstrera det för dr. Lemperg. Som
undrade hur i hela friden det hade gått till. Han fick aldrig veta exakt hur.
Småningom skickades några exemplar till England. Efter ett år kom det
telegram från Fiedler: ”Sempervivum Wulfenii lever och har fått ungar.”

—

Walter Bauer
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Solig söndag i kvarteren kring Stefandomen.
Dendrologerna får klara sig själva, göra egna
upptäckter. Föreställ er en helt sluten gård,
90 m lång, 22-24 m bred utan en automobil!
En grusyta med 2 m breda stenplattor utefter
socklarna. Två Ailanthusträd vid ena kortsidan,
ett mullbärsträd på en sidoordnad mindre för¬
gård. Ett par gamla gatlyktor. Det är allt. Går¬
den omsluten av fasader från mitten av 16- och
1700-talet. Bostäder i samtliga hus.
Den ena porten vetter mot Grasshofgasse, den
andra mot Schönlaterngasse.
Om någon ämnar göra en studieresa till Wien
för att få uppleva denna bilfria gård, denna
1 900 m2 bilfria markyta, så bör det vara på en
söndag; på vardagarna är den nämligen använd
som parkeringsplats!
Walter Bauer

RECENSIONER

—

GERD KRüSSMANN: Die Bäume Europas.
Verlag Paul Parey, Berlin 1968.
140 sid., 379 fig. i text och på 80 planschsid., därav 8 i färg, och 114 utbredningskartor.

En av de nyheter på bokfronten som bör kunna tilltala den naturintresserade
är en liten handbok om Europas träd (”Die Bäume Europas”, Förlag Paul
Parey) av tysken Gerd Krüssmann. Samme författare har tidigare utgivit stora
och viktiga handböcker om barr- och lövträd och får väl räknas som en av
de ledande dendrologerna. Man har alltså stora förväntningar och krav på det
senaste ur hans produktion.
Det finns ganska få vilda trädarter i Nordeuropa, men åtskilliga med ameri¬
kansk, asiatisk och sydeuropeisk härkomst har planterats både i skogskulturer
och för parkbruk.
För oss är träd och skogar något alldeles naturligt och livsnödvändigt och
vi bygger en god del av vår andliga och materiella kultur på skogen och dess
produkter. Träd hör intimt samman med det vi räknar som en tilltalande
boendemiljö. Avverkning och föryngring av parkträd väcker ofta stark för¬
bittring. Det finns alltså något att appellera till, när man utger en bok om
Europas träd.
För skogsmannen, lika väl som parkbotanisten och medelhavsturisten, finns
mycket fakta att hämta i den lilla fina volymen, som man nog bör försöka
få med i resbagaget. Inte minst nyttiga och tilltalande är alla bladavbildningar.
Goda svartvita illustrationer, främst habitus med kronsiluetter, samt detaljer
av bark, blommor, frukter etc. förhöjer värdet ur flera aspekter.
Man vore frestad berömma boken alltigenom, om det inte vore för utbredningskartornas skull. Här återges främst spontana förekomsten, men för några
även den odlade arealen. Det begränsade formatet har framtvingat ganska
grova angivelser. Tyvärr har den svenska utbredningen i många fall blivit illa
återgiven; det gäller främst förekomsten i Norrland som tecknats för grovt,
utan hänsyn till de stora skillnaderna mellan kust och inland.
Vitpilen, ej sällan sedd i våra planteringar och utnyttjad i de skånska pilevallarna, anges som förekommande upp till Storsjön, trots att den ej når till
Norden som vild. Bohuslind, vitoxel och vresalm är helt bortglömda från
Sverige, skogslinden uppges förekomma endast i sydväst och vanliga enen upp
till Ljungan.
Den som njuter av träd i olika europeiska miljöer och gärna vill veta namnen,
har dock en god hjälp av Krüssmanns flora.
Ingvar Nordin
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Edward Hgams and William MacQuitty: Great botanical gardens of the
Thomas Nelson and Sons Ltd, London. Printed and bound in Italy,
world.
288 sid. i stort format (23,5 x 32,5 cm). Pris inb. 170: 10 sv. kr.
Yerona 1969.

—

—

Efter årslånga rundresor till all världens botaniska trädgårdar i sällskap med
fotografen William MacQuitty sammanfattar den välkände engelske trädgårdsskribenten Edward Hyams i en magnifik volym sina erfarenheter och intryck
från ett urval anläggningar, som gör skäl för rubrikens formulering. De 525
anläggningar, som fanns att välja på (enligt ”International directory of bota¬
nical gardens”, 1963), förtecknas i anslutning till en karta i slutet av volymen.
Ur denna mångfald har ett femtiotal botaniska trädgårdar vaskats fram. Grun¬
derna för urvalet är uppenbart blandat historiska, innehållsmässiga och este¬
tiska.
Det är långt ifrån någon kåserande reseberättelse, som läsaren bjuds på. I
stället formas varje beskrivning till en liten monografi. En historik, ofta båserad på omfattande litteraturstudier och vanligtvis illustrerad med äldre kartor
och vyer, inleder och följs av en faktaspäckad genomgång av det nuvarande
sortimentet med intressanta uppgifter om olika specialiteter. I flertalet fall
klargör en karta i gråton anläggningens omfattning och disposition; tyvärr
saknas skaluppgift, vilket ger läsaren lite diffust intryck av de rätta storleks¬
förhållandena.
Bokens första hälft ägnas åt 18 av Europas främsta botaniska trädgårdar,
med början i Italien. De ur trädgårdsantikvarisk synpunkt viktiga anlägg¬
ningarna i Padua och Pisa dateras till mitten av 1540-talet. Inte fullt lika lång
men ofta betydligt mera dramatisk historia har flertalet av de övriga, dit bl. a.
Hollands Hortus Botanicus i Leyden, Skottlands Royal Botanic Garden i Edin¬
burgh, Irlands National Bot. Garden Glesnevin i Dublin, Englands Kew, Väst¬
tysklands München, Berlin-Dahlem, Frankrikes Jardin des Plantes i Paris,
och Österrikes Belvedere och Schönbrunn hör. Alla dessa anläggningar är så
välkända och väl beskrivna i olika sammanhang (inte minst i Lustgården), att
ytterligare kommentarer är överflödiga.
Den inledningsvis omtalade förteckningen över världens trädgårdar upptar
för Norden 17 anläggningar (Danmark 5, Finland 4, Island 1, Norge 2 samt
Sverige 5) . Av dessa behandlas endast Göteborgs botaniska trädgård, Botaniska
trädgården och Linnéträdgården i Uppsala samt Köpenhamns botaniska träd¬
gård mera utförligt.
Mera spännande blir läsningen när man kommer över på de utomeuropeiska
anläggningarna. Förenta staternas speciella slogan ”biggest in the world” går
på olika sätt igen även i deras botaniska trädgårdar: Arnold Arboretum, som
utgör något av ett dendrologernas Mecka, Huntington Botanic Garden med dess
enorma odlingar av suckulenter (som enda jämförbara konkurrent nämns Les
Cèdres på franska Rivieran) samt Fairchild Tropical Garden i Florida med
världens största samling av palmer för att nämna några av de mest namnkun¬
niga.
För en nordisk läsare (och bildnjutare) framstår dock de tropiska trädgår¬
darna som särskilt fascinerande. Sydöstasiens anläggningar har anor som går
tillbaka till 1700-talet eller början av 1800-talet. Kebun Raya i Bogor på Java,
Peradeniya på Ceylon, trädgårdarna i Calcutta och Singapore har alla spelat
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en viktig roll i de tropiska nyttoväxternas historia. Till denna kategori kan
även räknas Jardim Botanico i Rio de Janeiro.
Södra halvklotets säregna växtvärld sätter sin speciella prägel på trädgår¬
darna i Australien och Nya Zeeland, men frågan är om inte Sydafrikas Kirstenbosch ändå tar priset med sina proteaceer, ericaceer och sin Disa, som den
dock på sätt och vis delat med sig av till Göteborg som specialitet. Sir George
Taylor i Kew, som skrivit ett förord till boken, sätter för sin personliga del
Kirstenbosch och Rio de Janeiro främst.
Som exempel på de många unika arter eller trädindivider, som finns i olika
trädgårdar, kan nämnas en av Calcutta-trädgårdens största sevärdheter: ”The
great Banyan Tree”, ett jätteexemplar av Ficus bengalensis, som med sina ca
1 000 luftrötter bildar en liten skog om ca 4 acres och en omkrets av en
kvarts engelsk mil.
Det har i alla tider varit vanligt att förhöja olika anläggningars konstnärliga
värde genom att infoga skulpturer i det biologiska och arkitektoniska mönstret.
Som moderna exempel kan Henry Moore och Carl Milles nämnas. Den senares
välkända ”Guds hand” i Kebun Raya på Java benämnes i en figurtext ”modern
Indonesian sculpture”, vilket säkert inte riktigt motsvarar Milles’ intentioner.
Det är inte för inte som fotografens namn står i par med författarnamnet.
Bildmaterialet i färg och svartvitt är faktiskt halva boken i mer än ett av¬
seende. I något enstaka fall lyser dåligt väder igenom i bilderna, vilka dock
genomgående har ett mycket stort dokumentärt värde och rent konstnärligt är
av enastående hög klass. Det tropiska materialets färg- och formrikedom
åskådliggöres på ett bländande sätt. Det är en sann fröjd för ögat att avnjuta
dessa bilduppslag.
De botaniska trädgårdarnas historia utgör en mycket väsentlig del av bota¬
nikens historia som helhet. Som en röd tråd genom Hyams beskrivningar går
de stora botanisternas avgörande betydelse för trädgårdarnas ursprungliga
planering och senare utformning. Man behöver bara nämna Clusius och Boerhaave i Leyden, Willdenow i Berlin, de Jussieu i Paris, Hooker far och son i
Kew, Sargent i Arnold Arboretum, Roxburgh i Calcutta och Uppsalas Linné
inte att förglömma som exempel.
All botanisk forskning med systematisk eller genetisk inriktning är beroende
av botaniska trädgårdar för odling av material. Tyvärr har detta inte gått upp
för många i styrande ställning. Läggs därtill att många anläggningar har ett
utomordentligt stort kulturhistoriskt värde samt att nutidens trädgårdsansvariga
gör allt för att vara ”samhällstillvända” och ordnar visningar och demonstra¬
tioner för ständigt ökande skaror av intresserade utanför fackbotanisternas
krets, borde all diskussion om trädgårdarnas framtid vara överflödig. Ett bättre
försvar för de botaniska trädgårdarnas existensberättigande än Hyams och
MacQuitty’s bok får man leta efter.
Bengt M. P. Larsson
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FÖRENINGSMEDD ELAND EN

Styrelseberättelse för år 1968
Föreningens aktivitet har under året präglats av sedvanlig exkursionsverksamhet med ett mycket livligt intresse från medlemmarnas sida. Ytterligare
en trädvårdskurs har kunnat genomföras, och LUSTGÅRDEN 1966-07 utkom i
form av en 180-sidig volym. Inventeringen av stormskador inom sydsvenska
även familjemed¬
parker har fortsatts. Tillströmningen av nya medlemmar
lemmar — har varit rekordartad men motsvaras dessvärre av en ungefär lika
stor avgång.
Föreningens 49 :e årsmöte hölls den 10 mars på Sjöfartshuset i Stockholm
med 100-talet deltagande medlemmar och deras gäster. För 18 :e gången omval¬
des greve Torgil G. von Seth till ordförande. Till ledamöter i styrelsen för
perioden 1968-70 omvaldes Magnus Fries, Vera Norin, Görvel Gyllenstierna,
Axel Brunnström och Oscar W. Douglas.
Till suppleanter för samma period omvaldes Helmuth Wanderoy och Ingvar
Nordin samt nyvaldes Walter Bauer. Till revisorer 1968 omvaldes Björn Ditzinger och Bertil Mo och nyvaldes Hans Landgren som suppleant.
Efter sedvanliga årsmötesärenden höll baron Gösta Adelswärd ett fängslande
föredrag om ”Trädgårdsfantaster”, varpå följde en kort presentation av Polen¬
resan 1969 av den redan utsedda vetenskaplige reseledaren Ingvar Nordin.
Senare pä kvällen visade Magnus Johnson bilder från Österrike-resan.
Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet har genomförts efter uppgjor¬
da planer. De tre exkursionerna samlade över förväntan många deltagare lik¬
som trädvår dskursen. Då samtliga arrangemang kommer att beskrivas i LUST¬
GÅRDEN, lämnas här endast följande schematiska översikt:
22-25 maj Skåne-Bornholm. Årets ”inhemska” långresa samlade ett 80-tal till
den inledande rundturen i Skåne (Lyckås-Högestad-Christinehof-Krageholm)
och drygt 60 till fortsättningen på Bornholm, där professor Johan Lange med
medhjälpare ledde turerna i det vackraste väder. Det var förresten hällregn
vid starten från Lund, men redan hos fru Ingeborg Hultkrantz på Lyckås
sken solen över en ljuvlig
som komponerat hela Skåneprogrammet i detalj
park och trädgård där man endast kunde ana spåren efter stormen.
14—16 juni Kavaljersturen till Värmland. Gott väder och goda värdar gyn¬
nade de tillstädeskomna 70 även denna gång med samling på Apertin, där herr¬
skapet Jernström visade parken och upplät sitt vackra hem till kvällsmåltid
liksom kavaljersflygelns många gästrum för dem, som icke fick plats i det
närbelägna härbärget. Den följande dagen ägnades åt skogsträdsförädling på
Brunsberg, solig lunch hos skogschefen Ekman i Gunnarsbyn, konst och bad
i konstnärskolonien invid Arvika och till slut en oförglömlig kväll på Rottneros
med Ebba och Claes Horn af Åminne som värdfolk.
1 september Skärgårdstur. På undersökningsfartyget Sunbeam med Magnus

—

—

—

319

Fries som skeppare och vetenskaplig ledare besöktes Norrpada i ytterskärgårdens björkregion och dessförinnan hade de drygt 50 deltagarna älskvärt
tagits emot på Östanå. Även denna resa började i kyla och disigt väder men
slutade i strålande sol, som lockade många till bad och stärkte aptiten under
de långa sjöresorna. Liksom till Värmland anmälde sig betydligt fler än vad
det egentligen fanns plats för och trots överväldigande gästfrihet och många
konstgrepp av reseledningen blev det några kvar på väntelistan av de sist
anmälda.
6-8 september Trädvårdskurs på Rossared-Tjolöholm. Ambitionen att ha
åtminstone ett arrangemang pr år till medlemmarnas förkovran ledde till att
den flitiga göteborgsgruppen inom styrelsen hade ordnat en andra kurs i träd¬
vård, som lockade ca 35 elever till själva kursen samt ytterligare ett tjog till
söndagsutflykten till Särö och Valida dalar samt Göteborgs parker.
Föreningens styrelse har under 1968 haft ett sammanträde och dess arbets¬
utskott två. Dessutom har åtskilliga ärenden avgjorts inom smärre arbets¬
grupper, efter konferenser pr telefon samt pr korrespondens.
Såsom funktionärer har under året fungerat: sekreterare: Mårten Smedberg;
skattmästare: Helmuth Wanderoy; redaktörer: Bengt M. P. Larsson t. o. m.
årgång 66-67, Gösta Adelsvärd fr. o. m. årgång 1968.
En glädjande stor försäljning av Lustgårdens äldre och värdefulla årgångar
har skett, och minnesgoda och hjälpsamma medlemmar har även berett
skattmästaren tillfälle att återköpa saknade nummer.
Vid årsskiftet 1968-69 hade föreningen 682 (648) medlemmar.
Styrelsen ber till slut att få framföra ett varmt tack för all den välvilliga
och oskattbara hjälp den fått mottaga och för det stora intresse och den gäst¬
frihet, som visats den från vida kretsar.

Stockholm i januari 1969.
Föreningen för dendrologi och parkvård
Dess styrelse
Torgil G. von Seth
ordförande

Mårten Smedberg
sekreterare

Styrelseberättelse för år 1969
Föreningens aktivitet har under året präglats av sedvanlig exkursionsverksamhet med mycket livligt intresse från medlemmarnas sida. En kurs har kunnat
genomföras, och Lustgården 1968 utkom i form av en 220-sidig volym.
Tillströmningen av nya medlemmar
även familjemedlemmar • har varit
rekordartad.
Föreningens 50 :e årsmöte hölls den 9 mars på Sjöfartshuset i Stockholm med
100-talet deltagande medlemmar och deras gäster. För 19:e gången omvaldes
greve Torgil G. von Seth till ordförande. Till ledamöter i styrelsen för perioden
1969-71 omvaldes Ulla Ditzinger, Torgil G. von Seth, Sven A. Hermelin, Nils
Hylander och Tor Nitzelius. Till ordinarie styrelseledamot för 1969 fyllnadsvaldes Bengt M. P. Larsson. Till suppleanter för perioden 1969-71 valdes Inga
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Jungstedt och Ingvar Billbäck. Till revisorer 1969 omvaldes Björn Ditzinger och
Bertil Mo med Hans Landgren som suppleant.
Efter sedvanliga årsmötesärenden höll museichefen Bo Gyllensvärd (p. g. a.
sjukdom uppläst av hans hustru) ett intressant föredrag om ”Japans trädgårds¬
konst”. Efter middagen visade två japanskor blomsterarrangemang.
Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet har genomförts efter uppgjorda
planer. De fem exkursionerna samlade många deltagare liksom kursen. Då
arrangemangen kommer att beskrivas i Lustgården, lämnas här endast föl¬
jande schematiska översikt:
17-30 maj Polen. Årets långresa ”för endast botanister och första klassens
dendrologer” blev till en början övertecknad och styrelsen gladde sig åt att
långresa till Madeira
men bekväm
kunna erbjuda medlemmarna en andra
på senhösten. Alla anmälda fick dock plats och resan under amanuensen Ingvar
Nordins och hans hustru Karins eminenta ledning visade nog det mesta av vad
Polen ännu har att bjuda av parkanläggningar.
31 maj Hallands Väderö och Norrvikens trädgårdar. Fil. dr Hervid Vallin
fick en hel trålare full med dendrologer med sig ut till Väderön. Regndiset
snarast ökade behaget hos de trolska alkärren och blomsterfyllda strandäng¬
arna. Fröken Abelin ledde dendrologerna sakkunnigt genom den unika anlägg¬
ningen, vars framtida öde har engagerat föreningen under större delen av året,
utan att man ännu vet om de underbara trädgårdarna kan räddas.
6-7 juni Stenskär-Fagerön. En lagom stor skara gästade järnhandlare Nils
Landbergs underbara anläggning med tiotusenden blommande tulpaner, orki¬
déer m. m. bara ett stenkast från Ålands hav, varur det röktes böckling och vari
även 75-åringar tog ett morgondopp efter bastun. Efter en s. k. fältlunch med
30-talet rätter besöktes Fagerön inom Hargs fideikommiss, där bokskogen stod
ljusgrön och skogsförvaltaren, jägmästare Ö. Dietrichson, ledde vandringen
och tog upp miljövårdsproblem.
lk-16 augusti. Fjälldendrologi i Enaforsholm. Att erbjuda dendrologer stra¬
patser och primitiva förläggningar (självfallet samtidigt billiga) har sina sidor.
Mycket få infinner sig. En del anmälda uteblir, men de som finns på plats, när
äventyret börjar, är så mycket trevligare och lätta att göra nöjda. Laborator
Börje Lövkvist ledde övningarna ända upp på kalfjället och det makalösa
vädret, den torra marken och frånvaron av mygg fick många att önska sig en
längre tur till Sylarna och Storulvån ett annat år. Kungl. Skogs- och Lantbruks¬
akademiens fjällgård har gott om plats, men man får hålla till godo med vå¬
ningssängar. Försöksträdgården med fjällväxter är mycket intressant.
kurs i bekämpning av sly, ogräs och vass.
5-7 sept. Riseberga-Röstånga
Gullviks AB bjöd på expertis och fina demonstrationer i fält. Under söndagen
anslöt sig ytterligare föreningsmedlemmar och fick uppleva Nackarpsdalen och
den trolska Odensjön, bokskogsskötsel vid Skäralid och vacker park på Kolleberga skogsskola samt besök i den imponerande Eneskogen i Anderstorp. Kur¬
sen avslutades på Herrevadskloster med visning av parken och lämningar från
munktiden.
Av närmare 800 medlemmar är det ett drygt tjog som lockas till kurserna
vanligen samma personer - och det kan därför vara befogat att vänta med nästa
kurs (trädvård på Stiernsund där den förra kursens alla förslag nu genomförts
med den äran).
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16-29 november Madeira. De tvåhundras fälttåg til sagoön i Atlanten tog åt¬
skilliga månader att förbereda
ingenting ville räcka till (flygplan, bussar,
botanisk expertis, enkelrum på hotellen etc.)- När intresset för Polen svalnade
tycktes det inte finnas gränser för medlemmarnas uppfinningsrikedom för att
kunna få en säker plats i kön. Så småningom stod det klart att man måste slopa
uppehållet i Lissabon. I stället kunde vistelsen på Madeira göras vilsammare
och ingen skulle behöva avstå från någon särskilt intressant visning. Här hemma
ville aldrig den paradisiska sommaren sluta och när hösten kom hade tre fjärde¬
för¬
delar av Madeiraentusiasterna försvunnit. Reseledningen fick krympas
eningens ordf. ledde resan med säker hand, docenten Erik Sjögren stod för
botaniken och för övrigt hjälpte lokala förmågor till. De drygt 50, som nådde
Madeira, bodde, åt och såg bra och den erfarenheten kan ju vara till nytta i
England, där det är svårt att hitta hotell och lunchställen, som vill ta emot över
60 personer, och där halva antalet är en lämplig skara att visa parker för. 8
månaders förhandsbeställning räckte inte till i England; nu har vi prövat med
18 månader i förväg och litar på, att de båda utsända kunskaparna Gösta Adelswärd och Walter Bauer sökte ut de allra bästa besöksmålen, när de rekognoscerade i juni 1969!
Föreningens styrelse har under 1969 haft ett sammanträde och dess arbets¬
utskott fyra. Dessutom har åtskilliga ärenden avgjorts inom smärre arbets¬
grupper, efter konferens per telefon samt per korrespondens.
Såsom funktionärer har under året fungerat:
sekreterare: Mårten Smedberg; skattmästare: Helmuth Wanderoy; redaktör:
Gösta Adelswärd.
En glädjande stor försäljning av Lustgårdens äldre och värdefulla årgångar
har skett, och minnesgoda och hjälpsamma medlemmar har även berett skatt¬
mästaren tillfälle att återköpa saknade nummer. P. g. a. moinslagstiftningen
säljes Lustgården numera endast direkt från föreningen och kan således ej
förvärvas i bokhandeln.
Vid årsskiftet 1969-1970 hade föreningen 798 (672) medlemmar.
Styrelsen ber till slut att få framföra ett varmt tack för all den välvilja och
oskattbara hjälp den fått mottaga och för det stora intresse och den gästfrihet,
som visas den från vida kretsar. Ett särskilt tack riktas till Statens Naturveten¬
skapliga forskningsråd, Kungl. Patriotiska Sällskapet samt Bertil Gustafssons
Fond.
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Stockholm i januari 1970.
Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Dess styrelse
Torgil G. von Seth
ordförande

Mårten Smedberg
sekreterare
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Styrelseledamöter och revisorer för år 1969

Perioden 1967-69
ORDINARIE

SUPPLEANTER

Adelswärd, Gösta, friherre,
Slefringe, 597 00 Åtvidaberg
(0120/118 00 el. 103 72)
Larsson, Bengt M. P., fil. lic.,
Johannesbäcksgatan 80 B II, 754 33
Uppsala
(018/12 25 72)
Juhlin Dannfelt, Matts, överjägmästare,
Vittengatan 4, 580 02 Linköping
(013/12 65 95)
Smedberg, Olof-Fredrik, advokat,
Hanstawiik, 151 00 Södertälje

Friberg, Per, professor,
Inst. för trädgårdskonst och natur¬
värd, 230 53 Alnarp
(040/46 44 00)
Hildingsson, Lennart, civiljägmästare,
Skogssällskapet, Stora Torp, 412 72

Göteborg
(031/40 01 85)

(0755/320 32)

Torberger, Kurt, civiljägmästare,
Daljunkargatan 16
791 00 Falun

Perioden 1968-70
ORDINARIE

SUPPLEANTER

Brunnström, Axel, major,
Stureholm, 260 44 Mjöhult

Bauer, Walter, trädgårdsarkitekt
FSTL,
Artillerigatan 76, 115 30 Stockholm
(08/61 90 29)
Nordin, Ingvar, amanuens,
Botaniska trädgården, 413 19 Göte¬
borg
(031/45 81 45)
Wanderoy, Helmuth, akademiträd¬
gårdsmästare, skattmästare,
Villavägen 8, 752 36 Uppsala
(018/14 88 86 el. 13 08 18)

(042/591 55)

Douglas, Oscar W., greve,
Kolfall, 590 61 Vreta Kloster
(013/610 06)

Fries, Magnus, bitr. professor, vice

ordförande,
Ynglingavägen 7, 182 62 Djursholm
(08/755 73 03)
Gyllenstierna, Görvel, friherrinna,
Spannarp, 262 00, Ängelholm
(042/530 58)
Norin, Vera, trädgårdsarkitekt FSTL,
Guldhedstorget 1, 413 21 Göteborg
(031/63 00 51 el. 18 47 27)
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Perioden 1969-71
ORDINARIE

SUPPLEANTER

Ditzinger, Ulla, fru,
Bråvallavägen 21, 182 63 Djursholm

Billbäck, Ingvar, plantskoleägare,
Utsiktsvägen 13, 610 26 Svärtinge
(011/410 64 el. 415 64)
Jungstedt, Inga, trädgårdsarkitekt
FSTL,
Kapellgränd 4, 116 21 Stockholm
(08/44 83 33)

(08/755 12 13)
Hermelin, Sven A., friherre, trädgårds¬
arkitekt FSTL,
Uggleviksgatan 13, 114 27 Stockholm
(08/20 90 32)
Hylander, Nils, professor, förste träd-

gårdsintendent,
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)

Revisorer
ORDINARIE

SUPPLEANT

Ditzinger, Björn, forstmästare,
Bråvallavägen 21, 182 63 Djursholm
(08/755 12 31)
Mo, Bertil, trädgårdsarkitekt FSTL,
Sätraängsvägen 65, 182 37 Danderyd
(08/758 32 06)

Landgren, Hans, agronom,
Tynnelsö gård, 150 32 Stallarholmcn
(0152/410 42)
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