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Arboretum Drafle 85 år
Av TOR G. NITZELIUS
Bland vårt lands större arboreta är Drafle ett av de
äldsta. Det är beläget på Hernsön vid Ångerman¬
älvens mynning (Lat. 621J 4I'N., Long. 18 J 1’ E. Gr.)
och fågelvägen 7 km från Härnösands centrum. År
1890 förvärvade bruksägare Seth M. Kempe Drafs
le egendom på södra delen av Hentsön. Vid den ti¬
den fanns i nära anslutning till villan några utländska
barrträd, som planterats av den föregående ägaren.
C.L. Carleson, nämligen Abies alba, A. balsamea
A. sibirica, Picea glauca, P. mariana, Larix decidua
och Pinus cembra. Av dessa finns fortfarande fierai
kvar som mycket stora och vackra träd, bl.a. Abies
alba (No 1, i rutorna 2C och 3C på kartan).
Sannolikt kan denna lyckade plantering ha påver¬
kat hans växande intresse för försöksodling av främ¬
mande träd, framförallt barrträd, på Hernsön. Myc¬
ket snart började han nämligen själv, till en början
med ledning av tysk dendrologisk litteratur, att an¬
skaffa och plantera nya exoter. Efter det han 1912
företagit en givande studieresa till Tyskland, där vid
denna tid sådana betydande dcndrologer som Lud¬
wig Beissner, Graf von Schwerin och Camillo Schnei¬
der var verksamma inom det nybildade dendrologsällskapet, utökades planteringarna på Drafle
kraftigt. Det kan tilläggas att Seth Kempe på ett
ganska tidigt stadium hade kontakt med och utbyte
av såväl erfarenheter som växter med en annan
pionjär inom nordisk dendrologi, nämligen Dr. Carl
Gustav Tigerstedt, som hade fortsatt och utvecklat
det av hans fader, Axel Fredrik Tigerstedt påbörja¬
de beståndsarboretet Mustila vid Elimäki i sydöstra
Finland. Det är sannolikt att Seth Kempe också på¬
verkades och stimulerades av den stora dendrolo¬
giska aktivitet som utvecklades vid det redan då
berömda Arnold Arboretum i Boston, Mass., U.S.A.,
som under decennierna kring sekelskiftet stod un¬
der dynamisk ledning av sin skapare, professor Char¬
les Sprague Sargent.

Som stor Norrlandsvän var han även angelägen
att visa vad som kunde växa i Norrland.
Bl.a. ville Seth Kempe prova vinterhärdighet och
användbarhet ur skoglig synpunkt hos främmande
barrträd. Deras möjlighet att som skogsträd konkur¬
rera med våra inhemska ansåg han emellertid gans¬
ka snart vara ringa. ”Då våra inhemska barrträd
i fråga om virkets kvalitet icke stå tillbaka för någ-

ra utländska arter evad det gäller tillverkningen av
sågverksprodukter eller cellulosa, tvivlar jag på att
någon främling kan bli oss till nämnvärd nytta in¬
om vårt barrskogsområde. Möjligen kan man tänka
sig att Abies sibirica, Larix sibirica och Picea cana¬
densis (P. glauca), härstammande från trakter med
hårt klimat i Sibirien eller Canada, kunde vid vår
trädgräns mot fjällen visa en värdefull härdighet”
(Seth M. Kempe 1940).

Sedan han prövat flertalet av de barrträd som
kunde ifrågakomma och många som ansågs - och
tvivelaktiga, kom odlingsförsöäven visade sig
ken att även omfatta ett ganska stort antal lövträd
och prydnadsbuskar ävensom fleråriga örter. Under
de 55 år, som han arbetade med uppbyggnaden av
arboretet, var det emellertid barrträden, som kom
att spela huvudrollen.

—

Ett flertal arboreta av större eller mindre omfatt¬
ning har anlagts i Sverige men i inget av dem har
resultaten redovisats så uttömmande och under så
lång tid, som fallet varit med Arboretum Drafle.
Redan 1912 omnämner Seth Kempe i en artikel i
Skogsvårdsföreningens tidskrift (S. Kempe 1912) 93
st i odling befintliga barrträdsarter. Ett flertal av des¬
sa har i förteckningen försetts med bokstäverna h,
th och ö, dvs. härdig, tämligen härdig och ömtålig.
Sannolikt bygger dessa uppgifter till en del på tyska
odlingserfarenheter, framförallt i Beissners handbok
(Beissner 1891). Artikeln är i vissa delar en beskriv¬
ning av barrträdens naturliga förekomstområden
men därtill följer kommentarer om härdighet och
odlingsvärde hos ett antal arter, med vilka vid den¬
na tid en viss erfarenhet vunnits. Intressanta är upp¬
gifterna att t.ex. Sciadopitys verlicillala (Thunb.)
Sieb. & Zucc. (C. och S. Japan), Calocedrus decurrens (Torrey) Florin (Libocedrus d. Torr., V. Nord¬
amerika) och Sequoiadendron giganteum (Lindley)
Buchh. ( Sequoia gigantea (Lindley) Decnc) väg¬
rat växa på Drafle, medan exempelvis Pinus tliunbergii Pari. (Japan.) och Ginkgo biloba L. (ursprung¬
lig i Kina) ansågs lovande. Framtiden skulle visa,
att ej heller dessa kunde nå normal utveckling på
Drafle. Hans redan på detta tidiga stadium gjor¬
da bedömning av sådana barrträd som Abies alba,
A. balsamea, A. sibirica, Picea omorica, P. engelmannii, Larix sibirica, L. decidua, L. gmelinii och
5
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L. leptolepis skulle däremot stå sig ända in i vår
tid. En kommentar, som i artikeln ifråga visar att
Seth Kempe ej ensidigt betraktade sina försök ur
”Laforstlig synpunkt, förtjänar att citeras:
rix sibirica uppvisar en rakare och mindre grenig
stam än den japanska lärken, som synes växa yviga¬
re och mera utbreda sig i grenar. Ser man saken ur
prydnadssynpunkt (se fig. 11 i föreliggande arti¬
kel) är dock japanen med sina rödbruna årsskott
att föredraga”.

Går man längre fram i tiden, finner man i en ar¬
tikel i Lustgården av professor Nils Sylvén ”Översikt
av de i Sverige odlade Abies-arterna” (Sylvén 1924)
Seth Kempes försök med barrträd och då speciellt
ädelgranarna och deras former omnämnda. Av 12
dittills som härdiga ansedda arter hade efter den
hårda vintern 1916 17 ej mindre än 5 måst utrang¬
eras som mindre härdiga. Sylvén nämner som av¬
gjort ömtåliga efter några års odling på Drafle föl¬
jande arter: Abies bracteata D. Don (Kalifornien),
A. ccphalonica Loud. (Grekland), A. cilicica Carr.
(Mi. Asien), A. firma Sieb. & Zucc. (Japan), A.
nordmanniana (Stev.) Spach, (Mi. Asien, Kauka¬
sus), A. umbilicata Mayr ( A . homolepis var. umbellala (Mayr) Wilh.), (Japan), A. webbiana Lindl.
(A. spectabilis (D. Don) Spach), (Himalaya) och
A. pinsapo Boiss (Spanien). Sett med nutidens ögon
och med stöd av vår genom tiden förvärvade större
erfarenhet om härdighetsprovenienserna och deras
bättre anpassningsförmåga till ett relativt hårdare
klimat, får nog denna förteckning, åtminstone delvis,
ej uppfattas allför bokstavligt. Att A. umbilicata,
som är en lokalform till A. homolepis Sieb. & Zucc.
(eller en naturhybrid mellan denna art och A. firma)
anses mindre härdig, är svårt att förstå, då ingen¬
ting, som i vårt land odlats under detta namn, visat
en sämre härdighet än Nikkogranen. En sådan art
som A. cephalonica karakteriseras av en stor variationsamplitud i härdighetsavseende, varför ej heller
den får uppgivas för vidare försök på Drafle.
Listan på de i samma artikel som härdiga ansed¬
da Abies-arterna lyder: A. alba, A. amabilis, A.
balsamea, A. fraseri, A. homolepis, A. sachalineiisis, A. sibirica och A. subalpina (A. lasiocarpa).
Samtliga befinner sig idag i odling på Drafle som
uppvuxna träd, varför bedömningen redan på detta
tidiga stadium måste anses vara god. Som tämligen
härdiga anses A. concolor, A. mariesii och A. veitchii med anmärkningen ”vilka dock alla synes stå
de fullt härdiga relativt nära”, även detta en fullt
besannad iakttagelse.

—

6

En epok i Drafles historia som arboretum inträf¬
fade 1940 i och med att Seth Kempe utgav sin välredigerade och vackert illustrerade bok ”Arboretum
Drafle 1890—1939” (Seth Kempe 1940). Vid ut¬
arbetandet av denna, som också innehåller en tre
sidor lång engelsk-språkig sammanfattning, hade han
som medarbetare amanuensen vid Uppsala bota¬
niska trädgård, Carl G. Alm. Denne, som årligen
under ett decennium besökte Drafle och var väl för¬
trogen med samlingarna, stod för artbestämningar¬
na och redigeringen av växtförteckningarna. Han
hade också bearbetat klimatuppgifterna från Här¬
nösands metereologiska station, som tagits ur arbe¬
ten av H. E. Hamberg och Anders Ångström samt
kompletterats med uppgifter lämnade av statsmetereologen Bror Hedemo. En kortfattad men till¬
räckligt upplysande artikel om berggrund och lösa
jordarter inom området för planteringarna på Draf¬
le, författad av statsgeologen Alvar Högbom, ingår
också i boken.
I artförteckningen över odlade träd på Drafle vid
tiden för bokens utgivande är 126 barrträdsarter
och -former upptagna. Antalet lövfällande träd och
buskar eller halvbuskar var vid denna tidpunkt up¬
pe i 366. Härav utgjorde träden och ett antal for¬
mer av dessa ett drygt hundratal. Idag existerar ett
knappt 90-tal arter och former av lövträd. Även
om det är ganska svårt att bedöma utfallet
en del
i boken ej nämnda trädarter har senare planterats
- och orsakerna till detta, kan man dock i Seth
Kempes förteckning redan ana, vilka arter, som förr
eller senare av klimatiska skäl kunde förväntas för¬
svinna ur samlingen. Sådana träd som exempelvis
Populus lasiocarpa Oliv, och Juglans regia L. krä¬
ver varmare och framförallt längre vegetationspe¬
rioder än dem som kännetecknar Drafle för att kun¬
na motstå hårda vintrar och ha en chans att nå
acceptabel trädstorlek. De finns därför ej längre
kvar. Svårare är det däremot att från klimatisk
synvinkel kunna förklara varför t.ex. sådana arter
som Salix elegantissima K. Koch, Zelkowa serrata
Mak., Cercidiphyllum japonicum Sieb & Zucc. och
Cladrastis lutea (Michx.) K. Koch ej finns kvar,
eftersom de erfarenhetsmässigt kan ges ett högt härdighetsbetyg. Möjligen kan orsakerna till deras för¬
svinnande vara andra, t.ex. sommartorka, för hård
gräskonkurrens etc.
Vinterskadorna från åren 1939 — 42 (”isvintrar¬
na”) finner man redovisade i Lustgården (Anony¬
mus 1943). Härdighetsbedömningen är här grade¬
rad i skalan 0 5, varvid 0= oskadade och 5= helt

—

—

—

ihjälfrusna. Här må endast nämnas några till sift
ursprung ej närmare angivna arter, som gått ut.
Bland barrträden: Abies cephalonica Loud., A. cilicica Carr. A. delavayi Franchet, A. lowiana Murr., A.
magnified Murr., A. pinsapo Boiss., Picea morinda
Link ( P. smilhiana Boiss.), Cedrus atlantica (Endl.)
Manetti ’Glauca’, Pinus densijlora Sieb. & Zucc., P.
griffithii McLelland, Chamaecyparis lawsoniana
(Murr.) Pari., Calocedrus decurrens (Torrey) Flo¬
rin ( Libocedrus d. Torr.) Bland lövträden: Carya
cordiformis (Wangh.) K. Koch, fuglans regia L., Fagus orientalis Lipsky, Quercus cerris L., Q. macrocarpa Michx., Q. palustris Muenchh., Zelkowa serrata Mak., Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.,
Liriodendron tulipifera L. Crataegus arnoldiana Sarg.,
Prunus cerasifera Ehrh. ’Atropurpurea’ (Pc. var. pissardi Bailey), Davidia involucrata Baill., Fraxinus
paxiana Lingelsh.
I Nils Sylvéns mycket viktiga men tyvärr i prak¬
tiken alltför litet uppmärksammade och utnyttjade
arbete ”Härdigheten hos barrträden i våra parker
och planteringar” (Sylvén 1944 45), i vilken i stort
sett alla i vårt land odlade barrträdsarter och många
av deras former och deras reaktion på 40-talets
köldvintrar redovisas med hjälp av kartor och tabel¬
ler, finns även Arboretum Drafle med bland de
talrika inventerade odlingslokalerna. Här skönjer
man nu vilka arter, som efter 55 års försöksodling
visat sig speciellt härdiga och användbara på Drafle.
De återfinns också i den förteckning, som Seth
Kempes son, Fil. Dr. Ragnar Kempe, 14 år senare
uppgjorde inför dendrologföreningens besök på Draf¬
le i juni 1959 och som publicerades i Lustgården
1960. Han hade efter faderns bortgång 1946 över¬
tagit Drafle egendom och har sedan dess med stort
intresse fullföljt intentionerna med arboretet, där¬
vid speciellt koncentrerande sig på barrträden. (Det¬
ta är fallet även sedan Ragnar Kempe, som allt¬
jämt sommartid bebor gården, år 1968 överlåtit
egendomen till sin son Anders). I Ragnar Kempes
förteckning redovisas för första gången de största
exemplarens höjd av varje art eller form (även om
vissa höjd- och diameteruppgifter lämnats av Ano¬
nymus 1943).

—

Ännu en hård vinter skulle komma efter 23 rela¬
tivt normala år, nämligen vintern 1965— 66, då
köldrekordet från 1893 (-35°C. enl. uppg. i boken
”Arboretum Drafle” sid. 48), nästan tangerades i
februari med 33.2° C. Även denna händelse har bli¬
vit utförligt behandlad vad rör barrträden på Draf¬
le av fil. lic. Gösta Stenbeck i ”Anteckningar röran¬

—-

de inverkan av den extremt kalla vintern 1965
66 på barrträden i Arboretum Drafle” (Stenbeck
1969). Vid sidan av klimatdiagram för tiden okto¬
ber maj och synpunkter rörande graden av köld¬
skador, terminologien vid bedömning av köldska¬
dor, proveniensfrågan etc., är ca 160 barrträdsarter
och -former uppställda i talbellform. Härvid an¬
gives den bedömda graden av vinterskador ej blott
med hänsyn till vintern 1965 66 utan också som
jämförelse enligt de tidigare redovisade inventering¬
arna. Av arter och former nämnda vid samtliga
eller någon av dessa inventeringar saknas nu ett sjut¬
tiotal. Över hälften av dessa, bland vilka kan näm¬
nas sådana arter som Abies braeteata, A. speetabilis, Cedrus atlantica, Picea smithiana, Sequoiadendron, Pinus thunbergii och Ginkgo, måste nog anses
alltför värmekrävande för att någonsin kunna an¬
ses ha en reell chans att växa upp till normala träd
på Drafle. En del av de övriga, bland vilka främst
Abies concolor var. lowiana, Picea rubra, Pinus
aristata, P. resinosa och P. armandii bör nämnas,
är numer proveniensmässigt bättre kända och för¬
tjänar sålunda att planteras på nytt i lämpliga lä¬
gen på Drafle.

—

—

Arboretum Drafle i nutid
Efter ett drygt halvsekels försöksodling finns på
Drafle enligt bifogade förteckning idag nära nittio¬
talet barrträd och ca 85 lövträd. Man kan säga att
de verkligt uppvuxna och normalt utvecklade trä¬
den (hos en del av barrträden också dokumenterat i
spontan reproduktion på växtplatsen) representerar
en första klimatisk urvalsfas, på vilken man kan
bygga vidare för framtiden. (I vissa fall även en
andra urvalsfas. Se rörande Mustila under rub. ”Pro¬
venienser”!). Í stort sett är barrträdssamlingen där¬
för avsevärt värdefullare än kollektionen av lövträd,
som på ett antal ganska lovande undantag när knap¬
past innehåller några ur urvalssynpunkt speciellt in¬
tressanta och användbara element. Detta är emel¬
lertid en brist, som enligt undertecknads mening
lätt låter sig repareras med hjälp av det stora och
variabla material av lövfällande lignoser, som idag
står till förfogande i plantskolorna.
För att göra arboretet i full utsträckning tillgäng¬
ligt för vidare forskning på det dendrologisk-hortikulturella ävensom på det forstliga området, ansåg
Dr. Ragnar Kempe att en förnyad kontrollbestäm¬
ning och en i samband därmed utförd noggrann eti¬
kettering samt kartering av huvuddelen av plante7

ringarna skulle bli nödvändig. Han föreslog därför
att undertecknad skulle utföra artbestämningar på
hela det planterade lignosmaterialet och skriva före¬
liggande sammanfattning av retrospektiva och ak¬
tuella data om arboretet. Detta arbete har utförts
i angenämt samarbete med Dr. Kempe själv och
major Ulf Tholin, som är bosatt på Hemsön och
som är livligt dendrologiskt intresserad. Major Tho¬
lin har utfört inmätning av mittdelen av Arboretum
Drafle och dess planterade träd på grundval av be¬
stämningarna samt upprättat kartorna över områ¬
det. Han har vidare i samband med revisionen av
art förteckningarna utfört höjdmätning av högsta
exemplaret av varje art eller form.
För att ge en uppfattning om markförhållandena
på Drafle skall uppsatsen ”Berggrund och lösa jord¬
arter” i Seth M. Kempes bok citeras i sin helhet. Kli¬
matdiagrammen, som sammanställts på grundval av
äldre och nyare rapporter från SMHI i Härnösand
har utritats av Göran Söderberg och Marianne Wahl¬
ström, bägge i Visby. Artlistorna stöder sig beträffan¬
de nomenklaturen på arbeten av A. Rehder (1954),

Den Ouden-Boom (1965), Tang-shui Liu (1971), G.
Kriissmann (1972) och H.G. Hillier (1974).
Berggrund och lösa jordarter (efter Alvar Högbom
i Seth M. Kempe: Arboretum Drafle 1940)
Berggrunden inom området för planteringsförsöken
består hufvudsakligen af en små — medelkornig, rödlätt eller gråaktig s.k. muskovitgranit. Denna berg¬
art innehåller ljus glimmer och har en jämförelse¬
vis hög alkalihalt (här KaO 5,37 %, NaaO 1,41 %).
Det är påtagligt, att sammansättningen af de lösa
jordlagren häraf påverkats i cn för vegetationen för¬
delaktig riktning. Vid Karlsholmens skogvaktareboslälle påträffas ett parti peridotitisk grönsten, som
sannolikt genom sin relativt höga fosforhalt kan va¬
ra till värde för växtligheten. De leptitiska eller leptitgnejsiga bergarter, som förekomma t.ex. vid om¬
rådets sydvästra gräns, torde däremot lämna ytterst
näringsfattiga förvittringsprodukter och alltså vara
utan betydelse för vegetationen.
Hvad jordarterna beträffar, utgöras de praktiskt
taget helt af morän, som undantagslöst är mer el¬
ler mindre ursköljd, samt af från moränen urspoladt finmaterial. Det område, som tagits i bruk för
planteringar, synes hafva legat ganska skyddadt mot
bränningar, när Hemsön höjde sig ur hafvet. Mo¬

ränen är därför föga genomarbetad och morfolo¬
gien har icke fått några utpräglade strandlinjeföre¬
teelser, hvarken strandhak, klappervallar eller strand8

grusplatåer. Häraf följer, att rena sand- eller mjä¬
laområden (-terrasser eller -plan) hafva obetydlig
omfattning.

Nära den omtalade grönstensförekomsten finns
ett mindre område med finkornigt sediment, mjäla
på gränsen till lera.

Framlidne statsgeologen fil. dr. Alvar Högbom
besökte Drafle den 14 juni 1939 för geologisk re¬
kognoscering. Förestående beskrifning är utredige¬
rad på grundval af hans efterlämnade koncept.
Något om klimatförhållandena på Drafle (refere¬
rande till Klimatdiagrammen)

Som Carl G. Alm påpekar i sin artikel om klimatet
i boken ”Arboretum Drafle”, är temperatur- och nederbördssiffrorna hämtade från Härnösand. Man
kan instämma i hans uppfattning att extremtempe¬
raturerna på Drafle är mindre utpräglade än i Här¬
nösand. Tilläggas bör att mikroklimatiska differen¬
ser ej blott mellan Härnösand och Drafle utan även
inom Drafles område kan vara betydelsefulla. När¬
heten till vattnet kan spela en viss värmeförlängande roll, speciellt under trädens avmognadstid på hös¬
ten. Skogsklimatet (skärmskydd) kan vara positivt
verkande under senvintern och våren genom att ut¬
jämna stora temperaturdifferenser mellan natt och
dag och genom att försena savstigningen och knoppsprickningen hos en del lignoser av kontinental eller
alpin typ. Det är det positiva samspelet mellan kli¬
matet på Drafle och de där planterade exoternas
anpassningsamplitud som resulterat i dessas överlev¬
nad. Det vore därför att begära för mycket alt vän¬
ta sig att t.ex. en proveniens av Larix gmelinii , som
vaknar till vegetativ verksamhet på senvintern eller
förvåren redan vid några få plusgrader, skall rea¬
gera lika långsamt på lokalklimatets växlingar mel¬
lan mildväder och kyla som t.ex. en Picea omorica,
som kräver avsevärt högre temperatur under en re¬
lativt längre period och av den anledningen för en
begynnande vegetativ verksamhet är okänslig för
fluktuationer i vårtemperaturerna.
Siffror beskrivande medeltemperaturförloppet un¬
der året är ganska oanvändbara, när det gäller att
bedöma förutsättningarna för införda träds övervintringsförmåga och odlingsbarhet överhuvudtaget.
Ej ens månadsmedel kan ge en riktig uppfattning
om det temperaturförlopp, som är avgörande för
trädens avmognad på hösten eller savstigning på
våren. Av större värde är dygnsmaxima och dygnsminima under vissa kritiska månader såsom augus-
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Fig. 1. Diagram visande de absoluta minimi- och maximitemperaturerna
uppmätt vid Härnösands meteorologiska station under perioden 1931— 1972.
— Diagram showing the minimum- and maximum temperatures in Härnösand
during the period 1931— 1972.
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Fig. 2. Diagram visande den vid Härnösands meteorologiska station uppmätta årsnederbörden under perioden
1931 1972.
The yearly precipitation in Härnösand during the period 1931 1972.
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—
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mars spelar de absoluta minima och dessas varak¬
tighet en stor roll. Kortare perioder av mildväder

eller extrem kyla torde knappast vara lika farliga.
Vid analys av bifogade temperaturkurvor för ab¬
soluta maximi- och minimitemperaturer för åren
1931 t.o.m. 1972 kan man konstatera att julitem¬
peraturerna genomgående är höga. Carl G. Alm
anmärker: ”för juli uppgår maximitemperaturen i
regel till minst 25°, däremot sällan över 30°”. Den¬
na siffra har emellertid under perioden 1941 t.o.m.
1972 uppnåtts eller överskridits ganska ofta, näm¬
ligen under åren 1941, 1945, 1947, 1953, 1955, 1958,
1966, 1969 och 1972. Ser man på absoluta minima
är de verkliga extremtemperaturerna relativt få, näm¬
ligen 1940, 1947, 1956 och 1966. Verkligt ödesdigra
var isvintrarna 1939 — 40 (-30°C.) och 1941 — 42
(-27°C.) för träden på Drafle, dels givetvis därför
att plantmaterialet var artrikt och oprövat, dels där¬
för att tre hårda vintrar kom i följd och kulmine¬
rade i cn lång köldperiod från mitten av november
1941 in i april 1942.

Ser man vidare på de diagram rörande absoluta
dygnsminima och -maxima, som erhållits (SMHI
1941 och 1942— 43) lägger man märke till att 1941
minusgrader förekom under 16 dygn i början och slu¬
tet av månaden oktober. Dessa siffror kan dock
10

knappast sägas signifikativt avvikande från normalvärdena för denna månad. I november blev kylan
ihållande även om inga speciellt djupa temperatu¬
rer nåddes. Under 4 dygn noterades omkr. -10° och
under 24 dygn temperaturer mellan detta värde och
-1°. Maximivärdena låg ett fåtal grader över 0° un¬
der 20 dygn. I december blev kylan mera påtaglig.
Under 23 dygn sjönk temperaturen till -10°C. och
lägre (den 14/12= -26.8 den 27 och 28/12= -23°C.)
och var endast under 8 dygn 0.6 4.8° över 0°.
I januari och februari 1942 kom sannolikt den största
påfrestningen för växterna på Drafle. Härnösand
noterade då i januari 30 dygns oavbrutna minus¬
temperaturer (endast den 2/1 = +3.0°C.!) av
vilka 18 dygn visade —20° och därunder (den 11/1
-26° och den 23/1 -27°C.). Februari var ej helt så
kall som januari men hade 26 dygn med tempera¬
turer under -10° och 5 dygn under -20° (den 26/2
-26°). Endast 1 dygn steg temperaturen till +0.2°C.!
Mars bjöd på 8 dygn med -20° och därunder
(till -26.0°) men också en del högre maximivärden,
nämligen 11 dygn med plusgrader. April hade 2
dygn med -10° och därunder, 14 dygn med minus¬
grader överhuvud och 17 dygn med plusgrader, f
maj förekom 8 dygn med minusgrader och i juni
slutligen, noterades inga minusgrader alls. - Isen
låg mer eller mindre fast i Bottenviken och Botten¬
havet fr.o.m december till början av maj.
Det

—

—

—

maximala snödjupet i regionen kring Härnösand
uppgavs till ca. 75 cm. Denna siffra gäller uppenbar¬
ligen den tidigare delen av vintern, månaderna ja¬
nuari — mars var extremt snöfattiga, säkert också
det en bidragande orsak till det stora bortfallet av
lignoser på Drafle.

Att göra jämförelser mellan olika års vinter¬
temperaturer såsom mellan 40-talets vintrar och
den extremt kalla vintern 1965 66 är, som Gösta
Stenbeck påpekar, av olika skäl mycket vanskligt.
Här skall dock i korthet ett par synpunkter framfö¬
ras. För det första menar jag att extremtemperatu¬
ren -33.2°C. (århundradets djupaste i Härnösand)
den 2 februari och -33.0°C. den 5 s.m. ej spelar nå¬

—

gon större roll för skadeverkningarna på de större
lignoserna i Drafle. Köldperioden var i stort kor¬
tare och lindrigare än den på 40-talet, även om må¬
naderna januari och februari var extremt kalla.
Dygnsmaxima var genomsnittligt högre och mera
frekventa under månaderna oktober, november, de¬
cember 1965 liksom också under mars och april
1966. Snötäcket var tillfredsställande under hela ti¬
den med en markant ökning under februari— mars
(djupast i mars över 100 cm).

En omständighet, som är värd att påpeka i detta
sammanhang är, att månaden mars hade rätt höga
dygnsmaxima under större delen men att ntinimitemperaturerna i mitten av månaden blev anmärkninsgvärt låga (den 10/3 14/3 mellan -12° och -23°

—

C.). Även under april var kontrasterna stora i dygnstemperaturer så sent som i mitten av månaden (lägs¬
ta temperatur den 17/4 -15°C.). Det ligger nära att
tänka, att det var under denna tid, som de största
skadorna på; träden i Drafle initierades. Seth Kempe
skriver i sin bok :
”skarpa temperaturväxlingar
under vintern medföra naturligtvis också risker.
Men en större fara hotar i mars och april, då trä¬
den före tjälens bortgång kunna genom solens in¬
verkan bli lidande genom torka.”. • -

—

—

Till sist något om nederbördsförhållandena. Siff¬
rorna från Härnösand är endast relativt använd¬
bara för Hemsön och Drafle då säkerligen lokala
skillnader finnas men ger dock en viss upplysning.
Som framgår av diagrammet för perioden 1931 t.o.m.
1972, var det 10 år, som hade under 600 mm årligen,
4 år under 550 mm och 2 år (1942, 1947) under
500 mm i årsnederbörd. Vidare hade 13 år över 700
nun, 8 år över 800 mm, 4 år över 950 mm och 1 år
(1945) över 1.000 mm. Sammanfattningsvis kan sä¬
gas att torråren är sällsynta och att den genomsnitt¬

liga nederbörden i förening med goda grundvattensförhållanden gynnar odlingen av barrträd på Drafle.

Provenienser.

I Seth M. Kempes bok redogörs på sidorna 5 och 6
kortfattat för lignosernas på Drafle ursprung, vilket
här må citeras:
”Planteringsmaterialet har jag i första hand sökt
anskaffa från svenska trädskolor, bland vilka Alnarp särskilt må nämnas för en del sällsyntare arter.
För dylika har jag eljest måst gå till utlandet och
då främst vänt mig till den gamla tyska trädskolan
Herm. A. Hesse (Ems), samt på senare år även till
de plantskolor, som är knutna vid det berömda Ar¬
boretum Mustila i Finland. Mina förbindelser med
firman Hesse tog sin början 1907 och har sedan fort¬
gått med avbrott blott under två krigsår. Förrådet
av sällsyntare barrträd på Drafle är huvudsakligen
uppbyggt på leveranser från denna stora och välkän¬
da plantskola. Leveranser från andra håll i utlan¬
det än de båda ovan nämnda har ofta ej varit till¬
fredsställande”
- •.

——

■

—

Något originalmaterial vare sig i form av frö el¬
ler plantor direkt från respektive lignosers hemland
synes Seth Kempe med ett undantag (se under Pinus contorta var. latifolia sid. 24) ej ha mottagit.
Det har varit svårt att exakt fastställa vilka barr¬
träd, som mottagits från Mustila, men det kan an¬
tagas att de i så fall varit avkomlingar från därstä¬
des uppvuxna och fröbärande originalträd eller -be¬
stånd. Tyvärr finns med ovannämnda undantag ej
några anteckningar om ursprunget på något av träden
på Drafle men man kan i vissa fall gissa sig till det.
Flera av vårt lands arboreta har anskaffat lignoser
från Herm. A. Hesses plantskolor (åtskilligt torde
också ha inköpts i Tysklands andra stora plantsko¬
la kring och närmast efter sekelskiftet, nämligen
Ludwig Späth i Berlin). Man har i samtliga arbo¬
reta kunnat konstatera att växtmaterialet i regel
varit av god kvalitet och visat en god anpassnings¬
förmåga till de skilda klimattyper, som karakterise¬
ra resp. arboretums belägenhet. Viktigt i detta sam¬
manhang är att nämna de mest framträdande av
dessa arboreta: Kiviks Esperöds arboretum nära
Simrishamn, Göteborgs botaniska trädgård och
Ekolsunds arboretum nära Enköping. I samtliga
arboreta inklusive Drafle återfinnas i allmänhet sam¬
ma arter, speciellt av barrträd och i några fall ock¬
så av lövträd, och dessa visa en påfallande likartad
utveckling och god vinterhärdighet. Försöker man
11
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tränga vidare in i ursprungs- och leveransfrågorna *
stöter man därvid förr eller senare på namnet Jo¬
hannes Rafn. Skovfrökontoret Johannes Rafn &
Sön, Köpenhamn, var vid denna tid en världsbe¬
römd importfirma av lignosfrö. Denna gamla firma,
vars hortikulturella betydelse knappast kan över¬
skattas, hade kommissionärer verksamma runt om
i världen och isynnerhet i Japan, det land som då
var terra nova för de dendrologiska entusiasterna.
Då importerades många lignoser speciellt från de
centrala delarna av Japan, enär dessa områden var
lättast tillgängliga. Detta kan också utläsas av det
enkla faktum att flera lignoser, som t.ex. Abies
veitchii och Picea koyamae endast förekommer i
centrala Japan. Johannes Rafn torde också ha sva¬
rat för en betydande del av fröimporten från Nord¬
amerika. Vad beträffar lignoser från Sibirien, Östsihirien, Manchuriet och, i någon utsträckning, ock¬
så Korea, torde dessa ha anskaffats och spridits ge¬
nom plantskole- och fröfirman Regel & Kesselring
i Petersburg. För Drafles del kan möjligen en del
av de sistnämnda ha introducerats genom förmed¬
ling av Mustila arboretum. Först senare kom nytt
lignosmaterial från Kina, norra Japan och Korea
främst genom James Veitch i England och Arnold
Arboretum i U.S.A. Denna växtintroduktionsperiod, som brukar kallas den wilsonska eran efter bota¬
nisten och växtintroduktören Ernest Ffenry Wilson,
faller emellertid utanför ramen för denna framställ¬
ning.

Synpunkter rörande några särskilt värdefulla arter
och former på Drafle
Abies alba, silvergran. (Nr. 1, 2C och 3D på kartan)

Som inledningsvis nämndes, stammar de gamla trä¬
den intill villan från Carlesons planteringar före se¬
kelskiftet. Denna art, även om den vore företrädd av
sina speciellt härdiga polska provenienser, kan nor¬
malt ej nå fertil trädstorlek annat än i zon I II
( — III). Indelningen av landets zoner för prydnadsoch fruktlignoser, som dragits upp i dåvarande pomologiska föreningens regi, finner man i den s. k.
”Växtatlasen” (SPF 1961). Enligt denna räknas
Drafle till zon III. Det vill m.a.o. säga att Abies alba
kan odlas i skyddade lägen i zon III. I växtatlasen
står emellertid arten angiven som odlingsbar i t.o.m.

—

zon VI, vilket dock är en kraftig felbedömning. Med
hänsyn till att en del ömtåligare lignoser (som t.ex.

A. alba) under en lång följd av år visat full eller
nästan full härdighet och en normal tillväxt på
Drafle, torde man kunna anta att vissa skyddade
lägen därstädes, t.ex. områdena kring villan och
strandområdena liksom även skogsmiljön, åtminsto¬
ne under normalår bjuder på mikroklimatiska förut¬
sättningar, som motsvarar zon II. Reproduktionen
av A. alba har, åtminstone under det senaste de¬
cenniet, varit riklig och ungträd på mer än 2 m
höjd finns flerstädes i mer eller mindre omedelbar
närhet till de gamla träden. Som framgår av Nils
Sylvéns utredning (Sylvén 1944 45) visade A. alba
efter 40-talets vintrar en mycket stor variation be¬
träffande härdigheten i landets olika delar. Tyvärr
saknas överallt uppgifter om ursprunget på träden
inom de redovisade lokalerna. För jämförelses skull
bör nämnas att arten i Peter M. Tigerstedts guide
om träden på Mustila (Peter M. Tigerstedt 1974)
icke anses härdig därstädes. Det område, där Mu¬
stila är beläget, torde kunna jämföras med zon IV
i den svenska växtatlasen.

—

Abies amabilis, purpurgran (No. 3, 3C på kartan)

Purpurgranen är otvivelaktigt den vackraste av alla
ädelgranarna på Drafle. Detta omdöme gäller ej
blott de magnifika exemplaren i villans närhet utan
även träd ute i ren skogsmiljö, som t.ex. vid Övre
Sannavägen (Dl) och Kallsjöstigen (C6). Dr. Rag¬
nar Kempe mätte 1959 höjden på det största exem¬
plaret och fick då siffran 20.5 m. Den senaste (1975)
utförda höjdmätningen gav 27 m. Även om man räk¬
nar med en viss felmarginal vid mätningarna på nå¬
gon meter, måste en tillväxt på c:a 6 m på 16 år an¬
ses anmärkningsvärd, ehuru dock ej osannolik. De
stora träden står mycket gynnsamt på sydligt sluttan¬
de mark med goda närings- och grundvattensförhållanden. En liknande utveckling visar purpurgranen
även på andra ställen i Skandinavien men framför
alla dock i Mustila aboretum, där den nått ungefär
samma storlek och skönhet som på Drafle. På Drafle
har föryngring konstaterats under några av exempla¬
ren. Växtligheten hos denna avkomma har på detta
tidiga stadium varit svår att bedöma. Möjligen gäller
även för Drafle-träden det påpekande, som Peter Ti-

4
Fig. 3. De magnifika exemplaren av purpurgran, Abies amabilis, i närheten av villan. De planterades troli¬
gen omkring 1910 och är nu nära 30 m höga.
The magnificent trees of Abies amabilis were probably plantFoto T. Nitzelius 1975
ed about 1910 and are now almost 30 m high.

—
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—

gerstedt gör (Peter M. Tigerstedt 1969 70) rörande
faran för s.k. inavelsdepression, vilken lätt visar sig
hos avkomma uppdragen ur frö insamlat från ett
enda eller ett fåtal närstående träd i artens hemland.
Inavelsdepression visar sig bl.a. i en hög tomfröprocent i kottarna samt avsevärt nedsatt höjdtillväxt
hos ungplantor i tredje generationen, förutsatt gi¬
vetvis att pollination ägt rum endast mellan föräldraträd tillhörande samma proveniens.
Både på Drafle och i Mustila arboretum har pur¬
purgranen utan alltför stora skador motstått hårda
vintrar. För Drafle gäller absoluta minima kring
-30°C. och för Mustila -42°C. (!). De varma konti¬
nentalsomrarna i Finland ger dock hos vissa arter
en synnerligen god avmognad och därmed följande

köldresistens. Frågan om ursprunget hos Abies amabilis går att besvara med ganska god sannolikhet,
även om några direkta uppgifter från Seth Keinpe
härom ej finnas tillgängliga. En bekant leverantör
av purpurgranen till kunder i Skandinavien var M.
P. Andersens plantskola i Jönköping, som upphörde
år 1955. I Lustgården 1920 omnämner plantskoleägare M.P. Andersen i samband med en dendrologexkursion till Jönköping och omnejd (Sylvén 1920),
huru han till Dr. C. G. Tigerstedt levererat några
exemplar av Abies amabilis och vid ett senare till¬
fälle ytterligare 10 exemplar. I en artikel om barr¬
träden i Jönköping i tyska dendrologsällskapets års¬
bok (M.P. Andersen 1914) kan man finna den vik¬
tiga uppgiften om ursprunget av hans vackra och
härdiga typ av purpurgranen. I översättning heter
det: — ”År 1892 lyckades det mig att av en i Oregon
bosatt svensk trädgårdsman skaffa frö av Abies ama¬
Man kan
bilis, A. concolor och A. magnifica” .
också med ganska stor säkerhet anta att de vackra
träden på Drafle är av samma ursprung.

—

Abies balsamea (L. ) Mill. (No 4, 3C på kartan)
Balsamgranen, vars väldiga naturliga utbrednings¬

område sträcker sig över en stor del av Kanada från
Alberta i väster till Labrador i öster men som ock¬
så når ned i de nordöstra staterna av U.S.A., är en
utpräglat boreal art. Som sådan visar den en av¬
gjort dålig utveckling i vårt lands kustområden
men växer bättre i inlandet. På många håll självsår
den sig rikligt. I Nils Sylvéns arbete om härdig¬
heten hos barrträden finns den noterad som oska¬
dad till skadad i planteringar ända upp till 64 :e
breddgraden i Jämtland. På Drafle räknas den till
de härdigaste träden. Ett exemplar, som står i en
14

tät barrträdsgrupp har nått en höjd av 28 m och är
troligen landets högsta träd av arten. Det är emeller¬
tid ej särskilt vackert och samma omdöme gäller även
andra träd av arten på Drafle. Liksom andra högboreala eller kontinentala ädelgransarter lider den
också här av lusangrepp, vilket säkert står i relation
till att den under milda senvintrar och vårar lockas
till för tidig utveckling och skadas av vårfroster med
nedsatt motståndskraft sont följd. Ingenstädes i lan¬
det (om man undantager relativt nyplanterade ung¬
bestånd i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum)
finns, såvitt bekant, proveniensuppgifter rörande od¬
lade balsamgranar tillgängliga. Fältet är öppet för
metodisk provenienstest av denna vittutbredda och
variabla art. Till sist kan sägas att den uppskattnings¬
vis torde vara odlingsbar i zonerna f — IV ( V).

—

Abies concolor, coloradogran
Coloradogranen hör till de mest planterade ädel¬
granarna i vårt land av den anledningen att den är

utomordentligt dekorativ och härdig. Hos Nils Syl¬
vén (1944— 45) meddelas att den visat en genom¬
snittligt god härdighet ända upp till Klarälvsdalen
i Värmland, där den dock svårt skadades resp. dö¬
dades under isvintrarna. Han framhåller att den ljusbarriga typen varit den gröna överlägsen i härdig¬
het. På Drafle har den varit helt härdig och är re¬
presenterad av mycket stora träd. Ett av dessa, be¬
tecknat ’Violacea’ (No 6, 3C på kartan) räknas till¬
sammans med Larix decidua (No 32, 3C på kartan)
till de högsta träden i arboretet, som uppnått 30 m
höjd. Som fallet är på de flesta odlingsplatser i lan¬
det, som t.ex. Ekolsunds arboretum (Nitzelius 1962),
når A. concolor som c:a 60-årigt träd sin optimala
utveckling och börjar sedan deklinera. Symptom
härpå är torra och risiga partier i krona och stamröta. Växtplatsen för dessa mycket stora exemplar
på Drafle är sydsluttningen SV villan, vilken som
berörts kännetecknas av goda närings- och grundvattensförhållanden. Artens naturliga utbrednings¬
område omfattar S. Oregon (möjligen stamma
många i Sverige odlade träd av arten härifrån),
Kalifornien samt inlandsstaterna Nevada, Utah,
Arizona, Colorado och New Mexico. Vertikalt
förekommer den mellan 600 och 3.000 m. A. con¬
color visar en avsevärd variation ej minst beträffan¬
de barrfärgen. Sannolikt är denna mer eller mindre
silvrigt blågrön hos höjdläges- och inlandtyperna.
Att sätta denna egenskap i relation till graden av
härdighet vore emellertid förhastat, någon statistik
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häröver existerar veterligen ej rörande i Skandina¬
vien odlade exemplar. Spontan föryngring har kon¬
staterats på många håll i Sverige, sålunda även på
Drafle.
Oregongranen, A. concolor (Gord.) Lindl. ex
Hildebr. var. lowiana (Gord.) Lemm., som ersätter
arten i Kaskadbergen i södra Oregon, Mt Shasta,
Sierra Nevada och Kaliforniens kustberg, är rela¬
tivt sällsynt som odlad i Sverige jämfört med coloradogranen. Den förekommer nämnd och avbildad
i Seth Kempes bok och betecknas i Gösta Stenbecks
tabeller som ”ömtålig”. Den frös bort under 40talets vintrar. Den är emellertid mycket variabel ur
härdighetssynpunkt. Provenienser från de torrare
inre områdena av S. Oregon är ungefär att jämfö¬
ra med härdiga inlandsformer av Abies grandis. Ett
exempel härpå är det över 30 m höga, magnifika
exemplaret på Kasens gård vid Uddevalla tillhöran¬
de zon III. Av den anledningen bör den försökas
igen på Drafle.

Dess naturliga utbredningsområde omfattar dels
kustområdet i SV. British Columbia (Vancouver),
Washington, V. Oregon och NV. Kalifornien, dels
också inlandsstaterna Idaho och Montana. Vertikalt
förekommer den mellan 900 och 1.800 m. Även be¬
träffande denna art är proveniensuppgifterna spar¬
samma. På Drafle saknas de. Det bör i samman¬
hanget nämnas att erfarenheter i Tyskland och Dan¬
mark entydigt visat att inlandsformerna är avse¬
värt härdigare än kustformen. I Göteborgs botanis¬
ka trädgård skadades vintern 1965— 66 plantor av
Vancouver-proveniens svårt, medan plantor upp¬
dragna ur frö från White Mts. i Idaho var helt oska¬
dade. Minimitemperaturen låg omkring — 25°C.
Någon självföryngring hos de nämnda träden på
Drafle har ej konstaterats. Generellt kan nog A.
grandis rekommenderas för odling i zonerna I— II
och i skogsmiljö i zon III.

Abies fraseri, virginiagran (No 8, 3B på kartan)

Räknas till de vinterhärdigaste bland de östasiatis¬
ka ädelgranarna. Förekommer i Korea från Cheju
Island (Quelpart) i söder ända till landets nordli¬
gaste delar och fortsätter in i Manchuriet, där den
når upp till Ussurområdet. Dessutom har den en
mycket nordlig utpost i små Khinganbergen i pro¬
vinsen Heilungkiang (Lat. 49 °N.). Absoluta mini¬
mitemperaturen uppgives (S.D. Richardson 1966)
ligga mellan -32 och -45° C. Det innebär, att den
skulle kunna tänkas vara odlingsbar t.o.m. zon V
i vårt land. Nils Sylvén rapporterar den som helt
oskadad efter isvintrarna, dock från få odlingslokaler, bl.a. från Drafle. Här finns den nu på flera stäl¬
len, bl.a. vid ”källorna” på sluttande granskogsmark
av Vaccinium myrtillus- typ. Det största exemplaret är
11 m. Samtliga är jämngamla och planterades på 30talet. Sannolikt har alla i Sverige odlade träd av
A. holophylla införts vid denna tid eller något tidi¬
gare. Detta gäller förutom Drafle också Ekolsunds ar¬
boretum och Göteborgs botaniska trädgård. I Göte¬
borg finns ett par exemplar på c:a 15 m. De bär ursprungsbeteckningen ”Chosen 1928” resp. ”Aksel Ol¬
sen 1951”. Det förstnämnda har troligen sänts direkt
från Korea ( jap. Chosen) genom förmedling av ja¬
panska skogstjänstemän. Ekolsundsexemplaren har
sannolikt kommit via Hesse. Beträffande Drafle-träden kan tyvärr ej sägas om de stamma från samma
källa eller om de kommit från Dr. Tigerstedt i
Mustila. Detta arboretum hade i sin tur redan tidi¬
gare (vid sekelskiftet) erhållit frö av arten från Kes-

Utbredningsområdet för denna art sammanfaller
med balsamgranens sydöstgräns i staten W. Virgi¬
nia, där den bildar en spontanhybrid med denna,
A. x phanerolepis (Fern.) Liu, vilken dock ej är
känd i odling. I övrigt har A. fraseri en mycket be¬
gränsad areal i Appalacherna till N. Georgia och
växer i höjdlägen mellan 1.000 och 2.000 m.
I västskandinavisk odling är den avsevärt vackra¬
re än balsamgranen och detta gäller också Drafle,
där A. fraseri räknas till de mest dekorativa bland
barrträden på grund av sitt eleganta, smala växt¬
sätt och sina vanligen i riklig mängd producerade
kottar, som i motsats till dem hos balsamgranen
har synliga täckfjäll mellan fröfjällen (fig. 5). Den
finnes nämnd redan 1912 hos Seth Kempe och får
väl ej anses vara speciellt snabbvuxen, då den nu
”endast” mäter drygt 16 m. I Gösta Stenbecks tabell
betecknas den som tämligen härdig till härdig. Som
parkträd är den jämförbar med Picea omorica och
borde räknas som en framtida tillgång speciellt i
Härnösands och Sundsvalls parker och trädgårdar.

Abies grandis, kustgran (No 9, 2E på kartan)

Kustgranen är representerad av tre träd på Drafle.
Två står på fuktig skogsmark av Vaccinium myrtillustyp vid ”Källorna”. Bägge är vackra och det ena
23 m högt. De bedöms som ömtåliga av Stenbeck och
hade starka köldskador efter vintern 1965 66.

—
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Abies holophylla, manchurisk gran (No 10, 2E på
kartan)

selring i Petersburg (A.F. Tigersted 1922). Axel Ti- »
gerstedt nämner i sin bok att Kesselring erhållit frö¬
materialet från Manchuriet genom den ryske bota¬
nisten Komarov. Varifrån Hesse hade erhållit frö
eller plantor är f.n. höljt i dunkel.
Abies holophylla är relativt långsamvuxen men dess
vackra växtsätt och grågröna, spetsiga och något bågböjda barr liksom dess stora, grågröna kottar gör
den till ett första klassens parkträd speciellt för den
norrländska kusten. Det är anmärkningsvärt, att den
i så ringa grad fångat stadsträdgårdsmästarnas in¬
tresse.

Abies homolepis, nikkogran (No 11, 4C på kartan)
Nikkogranen är till sin utbredning huvudsakligen
koncentrerad till de mellanjapanska alpområdena
(omkr. Lat. 36°N.) men har även en sydligare före¬
komst på ön Shikoku (Lat. 33° 28’N.). Vertikalut¬
bredning 700 till drygt 2.000 m. Den är ofta beståndsbildande men t.ex. i Nikko-området norr om Tokyo
kan nian ofta se den som solitärträd höjande sig över
lövvegetationen. Kontrasten mellan de mörka, cederliknande nikkogranarna och Prunus spp. med
rosa blomskyar på våren eller höstfärger i karmin
och gult går knappast att beskriva. Nikkogranen
är ej sällsynt som parkträd i s. Sverige. Den finns
företrädd av flera träd på Drafle. Olyckligt är om
man av missriktat forstligt nit planterat arten i täta
bestånd, där den ej får tillfälle att utveckla sin sär¬
egna ”asiatiska” habitus. Dessbättre har ej detta
skett på Drafle, där den flerstädes förekommer som
solitär. Det största exemplaret är 17.5 m. Arten räk¬
nas som tämligen härdig resp. ömtålig i Gösta Stenbecks förteckning. Hos Nils Sylvén (1944— 45) får
den ett genomsnittligt gott härdighetsbetyg från Ki¬
viks Esperöd i Skåne via Grensholm i Östergötland
och Edane i Värmland till Drafle i Ångermanland.
1 stort sett torde den kunna anses vara fullt härdig
i zonerna I — II och i skyddade lägen även i zon III.

Abies koreana, koreansk ädelgran (No 12, 2E på
kartan)

Den koreanska ädelgranen har varit i odling sedan
vårt sekels första decennium och är ett mycket po¬
pulärt prydnadsträd i parker och trädgårdar över
nästan hela den norra hemisfären. På Drafle är den
av orsaker, som närmare skall beröras, ett av de in¬
tressantaste barrträden. Den planterades här i slutet
av 30-talet. Rapporterna från Drafle tala om dess
fullkomliga härdighet under de hårda vintrarna på

40- och 60-talet. Med hänsyn till dess mycket syd¬
liga naturliga utbredning i Korea (från Lat. 34° —
38° N.) är detta anmärkningsvärt. Den är en ty¬
pisk s.k. paleo-ekotyp (rörande detta begrepp se
under Picea omorica, sid. 20).
Då Abies koreana inom plantskoleproduktionen
representerar ett icke obetydligt ekonomiskt värde
såsom härdigt och dekorativt parkträd kan det ha
sitt intresse att här redogöra för dess utbredningsgeografi, dess införingshistoria och de möjligheter kän¬
nedomen härom kan ge växtförädlaren på det hortikulturella planet.
Den franske botanisten och kännaren av floran i
Fjärran Östern, Urban père Faurie var den förste,
som konfronterades med denna från då kända arter
avvikande ädelgran och som sände den första frö¬
kontingenten till Vilmorins plantskola vid Verrieres
utanför Paris. Årtalet var 1907 och fyndplatsen det
1.990 m höga berget Hallai-san på ön Quelpart
(jap. Cheju) strax söder om Korea. Denna ö har i
sina lägre områden ett varmtempererat klimat med
citrusodlingar men bjuder över 1000 m på berget
Hallai-san på svalare och framförallt nederbördsrikare (c: a 1.600 mm/år) klimatförhållanden. Här
uppe finns till sitt omfång begränsade skogar eller
bestånd av ovannämnda ädelgran. Ett år efter Fau¬
rie kom en annan fransk missionär, Père Taquet,
till berget och samlade frön av granen, som han
sände till arboretum Les Barres, också i närheten av
Paris. Plantorna spreds i Frankrike och England
under namnet Abies veitchii, då man trodde att det
rörde sig om denna japanska art.
Något senare kom ytterligare en botanist till ön,
nämligen japanen T. Nakai, som har inlagt de störs¬
ta förtjänsterna om det tidiga utforskandet av
den koreanska floran. Han uppfattade ädelgranen
på Mt. Hallai såsom tillhörande Abies nephrolepis
(Trautv.) Maxim., en art, som dock först uppträ¬
der på det koreanska fastlandet och som går vida¬
re in i Manchuriet och Ussurområdet. Tio år efter
père Faurie besökte slutligen den engelsk-amerikanske botanisten och växtsamlaren Ernest Henry Wil¬
son på uppdrag av Arnold Arboretum Korea och
i första hand Quelpart och Mt. Hallai. Han blev
övertygad om att det rörde sig om en ny ädelgransart, som han 1920 beskrev under namnet
Abies koreana. Vid detta tillfälle samlade han ock¬
så frö av arten, som via Arnold arboretum spreds
till de botaniska trädgårdarna och därifrån till plant¬
skolorna. Senare fann han A. koreana på Mt. Chiri (kor. Jili) i södra delen av det koreanska fast-
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Fig. 6. Ett exemplar av
Abies koreana
The ko¬
rean fir was probably in¬
troduced from Mustila Ar¬
boretum towards the end
of 1930. They are supposed
to have originated from the
korean mainland.
Foto T. Nitzelius 1975
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landet (Lat. 35°N. Long. 127° Ö. GR.), där den
växer mellan 1.000 och 1.800 m Härifrån medför¬
des varken frön eller plantor. Fotografier tagna av
Wilson från bägge dessa växtlokaler finns arkivera¬
de i Arnold Arboretum. Ett av dessa fotografier är
reproducerat i ”Unsere Freiland-Nadelhölzer”
(Schneider-Silva Tarouca 1923), nämligen det från
Mt. Chiri, sid. 149. Bildtexten har emellertid blivit
omkastad med texten till en bild av A. holophylla,
sid. 144.
Så långt bekant är det endast bestanden på Quelpart, som fått lämna frö till det allra största fler¬
talet plantskolor och trädgårdar världen över och
speciellt i Västeuropa. Då bestånden på Mt. Hallai
är begränsade till sin areal, finns det anledning att
18
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förmoda, att s.k. inavelsdepression kan uppträda i
plantskolornas ur frö uppdragna senare generatio¬
ner av arten. Detta har uppenbarligen också varit
fallet, långsamvuxna och mer eller mindre kompak¬
ta till dvärgformade typer förekommer tillsammans
med relativt normalvuxna träd.

Endast två arboreta, nämligen Mustila och Drafle, har bestånd av arten, som med viss sannolikhet
härstammar från någon växtlokal på det koreans¬
ka fastlandet. Det är ganska säkert att de vackra
och drygt 10 m höga exemplaren av koreansk ädel¬
gran på Drafle kommit från Mustila i slutet av
30-talet. De liknar också dessa till växtsättet och av¬
viker från Quelpart-typen genom smalare och
högre habitus. Dr. Gustav Tigerstedt nämner i brev

och dagboksanteckningar — som Peter Tigerstedt“
låtit mig ta del av — att han i början av 30-talet
i Mustila arboretum planterat ett antal A. koreana,
som han som frö skulle ha fått av japanska skogs¬
män i Korea tillsammans med frö av Thuja koraiensis (som Drafle med säkerhet fått från Mustila)
och en storbladig och storblommig, geografisk form
av Rhododendron brachycarpum, samtliga enligt
uppgift från Diamantbergen (jap. Kongo-san, kor.
Geumgang) i provinsen Kangwon Do i mellersta Ö.
Korea, strax norr om 38 :e breddgraden. Denna
växtlokal finns emellertid ej med på utbredningskartan över arten i prof. Tang-shui Liu’s stora mo¬
nografi över släktet Abies. Den namnes ej heller
hos Wilson, som besökte Diamantbergen och som
där fotograferade bestånd av Abies holophylla. Diamantbergen som växtlokal för A. korcana har starkt
ifrågasatts av flera dendrologer men ej kunnat kon¬
trolleras, då området, som tillhör Nordkorea, ej är

tillgängligt.
Vad som dock gör, att man ej helt kan släppa
tanken på att A. koreana skulle kunna ha införts från
Diamantbergen eller något annat berg på det ko¬
reanska fastlandet är den omständigheten att Dr.
Tigerstcdt nämner att frö av arten kom samtidigt
med frö av Thuja koraiensis. Denna tuja har dock
ej noterats söder om 38 :e breddgraden i något mig
tillgängligt arbete.
Det förefaller under alla omständigheter som om
den koreanska granen vore en till sin utbredning
starkt begränsad art. Ur genetisk-dendrologisk syn¬
punkt vore det därför intressant och värdefullt att
korsa exemplar av sådana uppenbarligen inavlade
bestånd av Quelpart-typen med sådana från fast¬
landet med varandra för att eventuellt härmed upp¬
nå s.k. inavelsheterosis, d.v.s. en stegrad tillväxt.
Arbeten härmed har redan inletts på Mustila.

Abies mariesii, aomorigran (No 14, 3C på kartan)
Den sk. aomorigranen är i vårt land bara känd som
odlad på Drafle, Ekolsund, Kiviks Esperöd och Göte¬
borgs botaniska trädgård. På den senare växtplatsen har den dock planterats först i början av 60talet. De stora exemplaren på Drafle, av vilka det
största mäter 15 m i höjd, är störst och äldst i landet.
Avbildningen fig. 7 ger endast en föreställning av trä¬
dets storlek men har ej helt lyckats återge de regel¬
bundna, yviga grenarnas och hela kronans skönhet.
Den bild, som i Lustgården åtföljer artikeln om barr¬
trädens härdighet (Sylvén 1944 45) är bättre. På
Drafle har A. mariesii aldrig skadats av frost, ej hel-
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Fig. 7. Aomorigranen, Abies mariesii, är med sina 15
landets största exemplar av arten.
A specimen
of Abies mariesii has in Drafle attained 15 m and is
the largets tree of its kind in Sweden.
Foto T. Nitzelius 1975
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1er på någon annan av sina svenska odlingsplatser
utom i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum, där
ett helt bestånd av ungefär 10-åriga plantor frös bort
barfrostvintern 1963. Dessa härstammade från Mt.
Hakkoda, i norra änden av den japanska huvudön
Honshu, som tvärtemot vad som vanligen antages,
har ett relativt milt och fuktigt klimat. Samma
negativa erfarenheter har gjorts med ett flertal
andra lignoser från detta berg, bl.a. den oftast som
härdig ansedda Thujopsis dolabrata. var. hondai.
Bättre klarade sig ett antal med Hakkoda-typen
jämngamla Abies mariesii från berget Hachimantai
i prefekturen Iwate, cn knapp breddgrad söderut.
Sitt huvudutbredningsområde har arten emeller¬
tid i alpområdet i centrala Honshu, där den också
19
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Fig. 8. Kotten hos Aoniorigranen har gömda täck¬
fjäll. - The cone of Abies

tnariesii has hidden bracts.
Foto T. Nitzelius 1975

är alpin och förekommer mellan 1.300 och 2.800

råde i de centraljapanska alperna. Här växer den som

m. I de högre lägena sjunker vintertemperaturen
normalt till -35°C. I motsats till Hakkoda-typen har

ett subalpint till alpint träd mellan 1.200 och 2.500

den mellan japanska A. marie ssi trots sin alpina
karaktär en sen säsongstart, ett drag gemensamt
för många lignoser växande i mellersta och S. Ja¬
pan. Med all säkerhet är träden av denna art på
Drafle, Ekolsund och Kiviks Esperöd av mellanjapansk proveniens. Aomorigranen är ett framtidsträd för skandinaviska barrträdsplanteringar, och
är odlingsbar i zon I III.

—

Abies veitchii, fujigran (No 22, 3B på kartan)
Fujigranen är känd och uppskattad i hela Skan¬
dinavien som ett högeligen dekorativt och härdigt
parkträd. Dess i detta avseende stora ekonomiska!
betydelse accentueras också genom användbarhe¬
ten som leverantör av s.k. kransgrönt. Knappt nå¬
gonstans visar arten en sådan fin utveckling som på
Drafle, där den växer i nära anslutning till villan
liksom även ute i skogspartierna. Det högsta trä¬
det är uppmätt till 24 m. Med andra ord har arten
här nått en storlek, som ligger mycket nära den opti¬
mala (25— 30 m) i artens naturliga utbredningsom20

m. Liksom nikkogranen, A. homolepis, är fujigranen
bäst lämpad som solitär eller i glest planterade grup¬
per, som ger det dekorativa snett uppåtriktat-horizontala grenverket tillräckligt utrymme. Någon varia¬
tion förekommer emellertid ifråga om grenvinklar¬
na. Som bekant är den kanske mest uppskattad som
leverantör av kransgrönt på grund av barrens krit¬
vita undersida. På översidan är barren vanligen nå¬
got glänsande mörkgröna. Mer eller mindre ljust
blågröna former uppträder dock, ehuru sällsynt, bå¬
de spontant och i odling. Ett påfallande ljust blåeller grågrönt exemplar finns på Drafle strax ne¬
danför villan (No 22, 3C på kartan). Det har fått
arbetsnamnet ”Vackra veitchii” och är nu föremål
för förökning genom ympning såsom varande en
plustyp ur parksynpunkt. I härdighetsavseende är
A. veitchii variabel och den angives hos Sylvén
såsom tämligen härdig till härdig från olika delar
av landet. Frömaterial hämtat från de högsta läge¬
na i Central-Japan torde sannolikt ge fullt härdiga
typer även för zon III (IV).

Ädelgranarna jr än Sibirien

Sachalin

—

Ussur»

Pichtagranen, Abies sibirica, förekommer inom ett
stort område i Sibirien, det största, som noterats för
någon av släktets arter. Det sträcker sig från NÖ.
europeiska Ryssland över Ural genom V. Sibirien
samt vidare mot SO till Heilungkiang i Manchuriet men uppträder också i Kamtschtka. I norr når
den över Polcirkeln vid floderna Pur och Taz (Lat.
67° 40’N.) och i söder till Tienshan i gränstrakterna
mellan Kina och Sovjet (Lat. 42° 15’N.). Vinter¬
temperaturen kan i vissa delar av det centrala om¬
rådet sjunka till 40°C och lägre men i gengäld är
kontinentalsomrarna mycket varma med maxima
på över 35° C. Det har också visat sig att pichtagra¬
nen är släktets vinterhärdigaste art i de norra de¬
larna av vårt land, där den når samma vackra ut¬
veckling som i hemtrakterna. Nils Sylvén (1944
45) noterar oskadade träd ända uppe i Norrbotten
(Vuollerim och Murjek) och visar också ett foto
(bild 27) av ett typiskt smalt pyramidformat ex¬
emplar vid Burträsk i Västerbotten. Det vill med
andra ord säga att arten är odlingsbar i zonerna
IV t.o.m. V (VI). I de mildare och maritimt på¬
verkade områdena har det visat sig att den lockas
till för tidig vårutveckling och därvid skadas av
frost. På Drafle finnas storvuxna och vackra träd
på upp till 26 m (No 20, 3C på kartan). Träd av
pichtagranen har ofta rotslående nedre grenar, som
växer upp till nya träd. Ett vackert och intressant
exempel härpå står i nedre delen av parken (No
20, 3B på kartan) med en hel grupp av på detta
sätt uppvuxna ungträd samlade kring det 20 m
höga moderträdet. Utan tvivel är den en värde¬
full exot för parkerna i Norrland och inre Svea¬
land liksom högläntare delar av inre Götaland.
På Drafle finner man några träd av hybriden, A.
sibirica x veitchii. Dessa är emellertid ej särskilt
vackra och ett träd lider starkt av lusangrepp.

—

—

Abies sachalinensis, sachalingran (No 19, 4C på kar¬
tan)

Sachalingranen, som hör hemma på Sachalin, S. Ku¬
rderna och på hela ön Hokkaido i Japan, är tillsam¬
mans med Picea jezoensis, P. \glehnii och Larix gmelinii var. japonica det dominerande barrträdet in¬
om det nordostasiatiska boreala barrskogsbältet. Det
förekommer sålunda mellan 41: a och 53 :e bredd¬
graden.

Det förefaller som om denna morfologiskt och
säkerligen också proveniensmässigt variabla art ge-

nomsnittligt finner bättre betingelser för sin trivsel
på Drafle än pichtagranen, ty den är mycket växt¬
lig och frisk. Dess naturliga föryngring är mycket
livlig, speciellt i närheten av de stora träden i skogs¬
partiet öster om villan av vilka det största nått 25 m
höjd. I motsats till exempelvis A. Iiomolepis, A.
mariesii och A. veitchii kräver sachalingranen ur
landskapsdekorativ synpunkt ej solitärställning utan
lämpar sig bra i grupp eller i skogsbestånd. Rörande
härdigheten är den närmast att jämföra med pichta¬
granen, dock med den skillnaden att den har en vä¬
sentligen bättre utveckling än denna i S. Sverige. Nils
Sylvén visar av 40-talets vintrar helt oskadade träd
från Kiviks Esperöd i söder till Västerbotten i norr.
Som städsegrönt parkträd, framförallt i de norrländ¬
ska kuststäderna, bör den vara i det närmaste idea¬
lisk. Från Finland angives den vara speciellt snabb¬
vuxen och starkt själföryngrande och sålunda mycket
lämplig för skogsodling (Peter M.A. Tigerstedt 1969
70). På Mustila ger den upphov till spontana
hybrider med A. veitchii, vilket också misstänkes vara
fallet på Drafle. På Drafle finns inga säkra pro¬
veniensuppgifter för denna art.

—

Abies nephrolepis, Khingangran (No 15, ID på kar¬
tan)

Den i Skandinavien minst kända och odlade av ar¬
terna från Fjärran Östern. På Drafle är den repre¬
senterad av ett 18 m högt exemplar vid Övre San¬
navägen och i övrigt ett fåtal träd i skogspartierna
ovanför villan. Abies nephrolepis intar såväl morfologiskt som geografiskt en mellanställning mellan
pichta och sachalingranarna. Den har sitt huvudut¬
bredningsområde i Ussur och Heilungkiangprovinsen
i Manchuriet samt Ö. Sibirien. Dessutom har den
spridda förekomster i egentliga Kina. I Korea är den
tämligen allmänt förekommande i norr. Den upp¬
gives (Tang-shui Liu 1971) också förekomma bl.a. i
Diamantbergen i östra mellersta Korea och Mt. Chiri i söder. Sannolikt skulle ett variabelt proveniens¬
material kunna innehålla användbara typer för de
norrländska kustområdena såväl för parkbruk som
för skogsodling.
Släktet Picea

Att här diskutera samtliga på Drafle förekomman¬
de arter är av utrynunesskäl ej möjligt. Några är
emellertid speciellt intressanta och värdefulla av
den anledningen att de är endemer med ett rela¬
tivt begränsat utbredningsområde vilket ger en gans¬
ka god uppfattning om ursprunget. De övriga, så-
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som P. pungens, P. engelmannii och P. orientalis,
visar i tabellen dock genom sin storlek vilka möj¬
ligheter som ryms i Arboretum Drafle.

Picea jezoensis, ajangran (No 39, 2D på kartan)
Ehuru ajangranen på grund av sitt stora nordost¬
asiatiska utbredningsområde och genom att den på
Drafle ej är känd till sitt ursprung, egentligen bor¬
de räknas till den sistnämnda kategorin, kan den
ej här förbigås. Skälet är följande. Den uppdelas
nämligen i två geografiskt och fysiologiskt skilda
varieteter, var. jezoensis, som i Japan enbart är
koncentrerad till de nordligaste delarna men som
också förekommer på Kurderna och i det kontinen¬
tala Nordostasien, sam var. hondoensis, som bara
växer i mellersta Japans berg mellan 1.500 och
2.800 m. Den förstnämnda är på Drafle företrädd
av mindre träd på flera ställen i skogspartierna NV
och Ö. om villan. Det högsta är 16.5 m. Ajangranen
måste räknas till de härdigaste av släktets arter och
uppges också av Sylvén (1944 45) som oskadad i
hela landet efter 40-talets vintrar. Från vintern 1965
-66 får den av Gösta Stenbeck (1969) betyget täm¬
ligen härdig på Drafle. Proveniens okänd. I sin egen¬
skap av kontinentalart beter sig emellertid ajangranen
likadant som pichtagranen (Abies sibirica) genom att
milda vintrar lockas till för tidig vegetation med
frostskador som följd. Längre söderut, som t.ex. i Gö¬
teborgs botaniska trädgårds arboretum, där ajangra¬
nen är företrädd av ett antal provenienser från Hok¬
kaido, har skadorna varit svåra. Några särskilt vackra
träd av ajangran finns det knappast i södra Sverige.
Däremot finns var. hondoensis, för vilken det svenska
namnet hondogran föreslås, på flera ställen i S. Sve¬
rige (t.ex. i Göteborgs botaniska trädgård) represen¬
terad av stora och vackra träd, som aldrig skadats.
Anledningen härtill synes vara den, att knoppsprickning och skottutveckling hos var. hondoensis infaller
3 veckor till en månad senare än hos träd av var.
jezoensis. Träd av var. hondoensis, som enligt mi¬
na fenologiska anteckningar under en följd av år
visat en påfallande konstans i detta avseende, lö¬
per sällan eller aldrig risk att skadas av vårfroster.
På Drafle, där hondogranen i tidigare förteckning¬
ar förväxlats med en annan men mycket sällsyn-

—

från de centraljapanska alperna, näm¬
ligen P. bicolor (Maxim.) Mayer. (P. alcockiana
Carr.), har den också haft en tillfredsställande ut¬
veckling. Den köldskadades emellertid tämligen
svårt under den kalla vintern 1965 66 (G. Sten¬
beck 1969). Sammanfattningsvis bör provenienser
av ajangranen (t.ex. från Kamtschatka eller Central-Hokkaido) kunna odlas i zonerna III IV
(-V) medan hondogranen helst bör inskränkas till
zonerna I II (-III).
tare gran

—

—

Picea koyamae, koyamagran (No 51, 2A på kartan)
Denna märkliga granart, som uppkallats efter sin
japanska upptäckare, Mitsua Koyama, växer bara
mellan 1.700 och 1.800 m på nordsluttningen avberget Yatsugadake i centrala Japan. Endast ett
fåtal träd finns inom ett litet område, och de är ej
särskilt stora, omkring 20 m. Arten står under na¬
turskydd och en ganska riklig föryngring förhind¬
rar t.v. dess utdöende även om naturligtvis risken
för inavelsdepression förefinnes. Min egen erfaren¬
het av de gamla träden på Yatsugadake var en re¬
lativ enhetlighet i såväl växtsätt som barrfärg. Ar¬
ten har efter sin introduktion till Arnold Arbore¬
tum genom E.H. Wilson 1914 spridits till trädgår¬
darna i väster och är nu ej alltför sällsynt i plant¬
skolorna. Till Sverige torde den ha införts i slutet
av 30-talet, sannolikt från Herm. A. Hesse, till någ¬
ra få barrträdssamlingar, såsom Kiviks Esperöd,
Göteborgs botaniska trädgård, Ekolsund och Draf¬
le. På Drafle växer den på flera ställen i skogspar¬
tierna ovanför villan. Flera av dessa exemplar har
erhållits under namnet P. asperata Mast., en kine¬
sisk art, som utan kottar kan vara svår att skilja
från Koyama-granen. Ett av de större exemplaren
av P. koyamae som är 13 m högt, står vid strand¬
vägen (No 51, 2A på kartan). Det är enastående
vackert (fig. 9) och väcker uppmärksamhet ge¬
nom sitt regelbundna växtsätt, något hängande gre¬
nar och skott samt silvergrå barr. Denna ljusa sil¬
vergrå färg på barren kan här och var uppträda
hos exemplar av P. koyamae men hos detta träd
är den speciellt iögonfallande. Exemplaret har av
den anledningen ansetts vara av speciellt prydnads-

Fig. 9. Det silvergrå exemplaret av Picea koyamae vid strandvägen.
Picea koyamae, wich has conspicuosly silvery-gray needles.

—

0
A remarkably beautiful pecimen of

Foto T. Nitzelius 1975
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värde och värt spridning. Ympmaterial har med Dr.
Kempes benägna tillstånd sänts till specialplantsko¬
lor för förökning under cultivar.-namnet Picea koyamae ’Silver’.

Hos Rehder (1954) och ett flertal andra dendrologer råder uppfattningen att P. koyamae även
skulle förekomma i Korea. Den typ, som förekom¬
mer där, anses dock morfologiskt väl skild från koyamagranen och får räknas antingen till P. koraiensis Nakai eller P. pungsanensis Uyeki, två arter,
som står den sibiriska formen av vår egen gran,
Picea abies (L.) Karst, f. obovata (Ledeb.) Lindm.
närmare. P. koyamae torde kunna anses fullt härdig
i zonerna I — II ( III). Den har mycket sen knoppsprickning och är alltså odlingsbar även i Sydsveriges

—

kustområden.
Picea omorica, serbisk gran (No 53, 3D på kartan)
Den serbiska granen är välbekant för de flesta ge¬
nom sitt elegant smala växtsätt med något häng¬
ande, mot spetsen svagt uppåtböjda skott, som gör
den särskilt lämpad för odling i snörika trakter,
eftersom den knappast riskerar att skadas av snö¬
brott. I Skandinavien men i ännu högre grad i
Central- och Västeuropa spelar den en stor roll som
rumsgestaltande parkträd. Som sådant har den va¬
rit och är fortfarande ett av plantskolornas största
produktionsobjekt. I någon utsträckning är den ock¬
så föremål för skogsodling och anses användbar på
grund av god tillväxt och tillfredsställande kvist¬
rensning. Det är emellertid som prydnadsträd i par¬
ker och trädgårdar den spelar den ojämförligt störs¬
ta ekonomiska rollen.

På Drafle har P. omorica visat sig fullkomligt
härdig och förekommer mångenstädes såväl en¬
staka i skogspartierna som i grupp. En vacker grupp
(fig. 10) står vid vägen till Karlsholmen utanför
det karterade området. Detta bestånd är c:a 45 år
gammalt. Det största exemplaret på Drafle är c: a
19 m och återfinnes ONO villan. Arten torde ha in¬
först till Drafle på 30-talet men Seth Kempe
nämner ingenting i sin bok varifrån han fick plan¬
torna.

Med hänsyn till artens ringa utbredningsområde,
som omfattar några få reliktståndorter på kalkberg
vid floden Drina och dess biflod Lim i östra Bos¬
nien och V. Serbien, är proveniensfrågan av gans¬
ka entydig karaktär. Den serbiska granen är mycket
likformig till sitt växtsätt, vilket måste anses bero
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på utarmning av det genetiska materialet, då ar¬
ten har en mycket begränsad utbredning. Här må
också påpekas att den ej reagerar på förflyttning
av ända till 19 breddgrader från sin naturliga växtplats till Drafle. Den förefaller alltså oberörd av
skillnaderna i dagslängd liksom även av betydande
skillnader beträffande såväl vinter- som sommar¬
temperaturer mellan hemtrakterna och sin nord¬
liga odlingslokal. Liksom ett par andra i odling väl¬
kända barrträd från Balkan, nämligen Pinus peuce
Griseb. och P. heldreichii Christ., är den en tertiärrelikt. Gemensamt för alla tre är att de i odling i
vårt land fördrager avsevärt lägre vintertempera¬
turer än dem, som i nutid är rådande inom deras
naturliga utbredningsområde. Förslagsvis kan de
här benämnas ekologiska relikter eller paleo-ekotyper, ett begrepp, som endast delvis täcker det av
Engler präglade ”arktotertiärt element”. Med
andra ord, de spegla under speciella odlingsbetingelser (t.ex. i ett borealt klimat) ej nuvarande eko¬
logiska situation i hemlandet utan en sådan, som
varit rådande där under ett tidigare, borealt kli¬
matskede. Man kan anta att de gener, som påver¬
ka anlaget för vinterhärdighet under lång tid kun¬
nat förbli relativt oförändrade, då de ej utsatts för
ett selektivt tryck av ett nu varmare klimat. Av¬
slutningsvis kan sägas att Picea omorica låter sig
odlas i zonerna I — III.

Lärkträden
Genomsnittligt visar samtliga i tabellen uppställda
lärkträdarter en god utveckling på Drafle. Den
europeiska lärken, Larix decidua (No 32, 5B och 6B
på kartan) betecknas både hos Sylvén (1944— 45) och
G. Stenbeck (1969), som oskadad genom åren. Den
växer på flera ställen runt villan, där bl.a. ett 30 m
högt exemplar står (No 32, 3C på kartan) liksom ute
i terrängen, bl.a. utmed vägen mot Karlsholmen.
Proveniens okänd, möjligen är den av s.k. ”skotsk’’
typ, en härdig och relativt kräftresistent ras, som
möjligen är identisk med polsk lärk, Larix decidua
Mill. var. polonica (Racib) Ostenf. & Syrach Larsen,
en geografisk övergångsform mellan europeisk och
sibirisk lärk.
Hybriden mellan europeisk och japansk lärk,
Larix x eurolepis Henry, finns också företrädd på
Drafle av ett par friskt växande träd (No 33, 6D
på kartan), av vilka det största mäter 18 m i höjd.
De har aldrig frostskadats. I sammanhanget kan
nämnas, att ett spontant uppkommet och växtligt

f 'A
if

-i

i-

S

I
W.
iÇj£Î%-‘V’

7,

«
?

-T'-

•ÿ••

•*

.1

*5.

(K

-

rf

■*"

>,"”' "

A-

if

*ÿ

'ÿý

V->
í&LÿÿrVS'-ífS*'1

:

-

*ÿ'

*X>

-A

"r
Fig. 10. En grupp av ser¬
biska granar, Picea omorica, troligen planterade om¬
kring 1930 och nu c:a 17
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A stand of about 45
years old and now 1 7 m
high Serbian spruces.
Foto T. Nitzelius 1973
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träd av lärk vid strandvägen (bet. med ? 3B på
kartan) antages vara en hybrid mellan sibirisk och
japansk lärk.

En c:a 25 m hög lärk, som står tätt intill Kallsjö¬
stigen (No 31, 5C på kartan) är dahurisk lärk, Larix gmelinii. Flera träd (några dock svårbestäm¬
da) av denna art finns inom samma område. Mark¬
vegetationen domineras av Vaccinium myrtillus
Pyrola. Några uppgifter rörande proveniens finns
ej. Då arten växer inom norra hemisfärens konti¬
nentalaste områden, Östsibirien och Mandshuriet
till Kamtschatka, kan den tänkas vara lämplig för
skogsplantering och även som parkträd i zonerna
IV till VI i Norrland.

—

I anslutning härtill kommer kurilerlärken, Larix
gmelinii var. japonica (No 34, 3C på kartan), som
väl knappast kommit att spela någon större roll i
skogsplanteringarna i vårt land ehuru den, vilket
kanske ej är så bekant, företräds av typer karakteri¬
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serade av stor stormfasthet. På Drafle förekommer
kurilerlärk i ett fåtal exemplar. Det största, som är
planterat fristående i nära anslutning till villan, är 16
m högt och ungefär lika brett. Det demonstrerar
ganska väl artens värde som parkträd genom kronans
brett horisontala grenverk, som ger trädet en viss lik¬
het med ceder. I Sverige används kurilerlärk tyvärr
ej alls eller mycket sällan som landskapsträd, vilket
däremot tycks vara fallet i Finland, sannolikt genom
påverkan av Mustila, dit en proveniens av arten från
Iturup på Kurderna för rätt länge sedan infördes.
Kurilerlärken är förutom på Kurderna vildväxande
på Sachalin. Den torde vara odlingsbar i zonerna
I— IV.

Larix sibirica, sibirisk lärk
Den sibiriska lärken är mycket mångformig inom
sitt stora utbredningsområde, som sträcker sig från
nordöstra Ryssland genom Sibirien till Baikalsjön.
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På få ställen i vårt land finns uppgifter om här¬
stamningen hos gamla uppvuxna träd av denna
art, varför det är vanskligt att uttala sig om dess
härdighet och allmänna värde. Nils Sylvén (1944
45) rapporterar arten som genomsnittligt härdig
från Skåne i söder till Frost viken — Dorotea
Luleå i norr men nämner samtidigt ock¬
Boden
så orter, varifrån skadade träd rapporterats. Under
40-talets kalla och långa vintrar klarade sig arten
säkert bättre än senare år karakteriserade av stora
temperatursvängningar under senvintern, då den
lätt lockas till för tidig växt och skadas av natt¬
froster. På Drafle finns sibirisk lärk inom det kar¬
terade området, av vilka den största är 27 m (No
38, 3B på kartan). De största träden stammar från
de allra tidigaste planteringarna men rapporteras
utan skador i samtliga publicerade redogörelser.
Två arter amerikansk lärk finns också represen¬
terade på Drafle, nämligen tamarack eller kanadalärk, Larix laricina, (No 35, 3B på kartan) och
västamerikansk lärk, L. occidentalis. Den förstnämn¬
da, som lätt känns igen på sina små kottar, räknas
till de härdigaste barrträden här och är rätt ofta före¬
kommande både innanför och utanför det karterade
området. Det största exemplaret är 14 m högt. I all¬
mänhet är arten välvuxen och synes trivas. Proveniens
okänd. Larix laricina har ett stort utbredningsom¬
råde, från Alaska i väster till Labrador i öster. I
Alaska når den upp till polcirkeln. I söder går den
ned till de stora sjöarna och Alleghanybergen. Fältet
är öppet för proveniensförsök med denna art, sär¬
skilt som den i skogsodling på vissa håll visat sig
snabbvuxen även på marker med låg bonitet. Dess
värde som parkträd är ej närmare känt. I varje fall
säkert härdig i zonerna I — IV ( — V).

—

—

Larix occidentalis, västamerikansk lärk (No 37, 3B
på kartan)
Denna lärk, som förekommer från British Colum¬
bia till Oregon, Montana och Idaho, är också lätt
att känna igen på kottarna. Dessa är relativt stora
och har framträdande täckfjäll. Den är företrädd
av få träd på Drafle, det största 19 m högt. Inga
rapporter om vinterskador föreligger. Sannolikt här¬
dig i zonerna I— III ( IV).

—

Larix leptolepis, japansk lärk (No 36, 3B på kartan)
Den japanska lärken är utan tvivel intressantast
bland lärkträden på Drafle, framförallt genom det
mäktiga exemplaret (fig. 11) på sluttningen mot
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strandvägen (No 36, 3B på kartan). Det är 29 m
högt och har en stamomkrets vid brösthöjd av 260
cm. Det visar tydligt artens utomordentliga värde
som vidkronigt parkträd. Särskilt i Sydsverige har
denna art på grund av sin resistens mot lärklrädskräfta kommit ganska mycket till användning i
skogsplanteringar, där den vid tätställning är ganska
uniform. Det förefaller dock tämligen obegrip¬
ligt, att arten i så ringa utsträckning, som nu är
fallet, blivit använd som parkträd. Trots att den är
vinterkal, har den alltid en stor dekorativ verkan
genom sin kraftfulla kronbyggnad och sin rödbru¬
na, grovt skulpterade stambark. Barrsprickningen
på våren och den lysande roströda höstfärgen bi¬
drar också till att göra den till ett av våra värde¬
fullaste införda barrträd.

I Japan är Larix leptolepis inskränkt till de cen¬
trala alpområdena, där den, ofta i rena bestånd,
förekommer mellan 600 och 2.400 nr. På Fujiyama
går lärkbestånden upp till 2.800 m men är där
slutligen krypande.

Då den japanska lärken i de högre till högsta
växtlokalerna inom sitt förekomstområde uthärdar
vintertemperaturer, som normalt ligger omkring
-35° C, är det ganska naturligt att provenienser från
sådana områden äger en större anpassningsförmå¬
ga även under ganska hårda klimatförhållanden i
norra Sverige. Sammanfattningsvis kan man räkna
med att den torde vara odlingsbar i zonerna I — III
(—IV).
Släktet Linus

På Drafle finns idag 12 införda tallarter represen¬
terade. Bland de 5-barriga arterna är det främst
den macedoniska tallen, Linus peuce, (No 67, 6C på
kartan) som funnit så goda betingelser för sin trivsel
att den spontant förökat sig. Det största exemplaret
växer på Vaccinium- mark vid Kallsjöstigen (No 67,
6C på kartan) och mäter 20 m i höjd. Arten finns på
flera håll i skogspartierna, speciellt utmed vägen till
Karlsholmen, och visar den relativt breda krontyp,
som brukar känneteckna exemplar av bulgariskt ur¬
sprung, d.v.s. från Rila-området. Möjligtvis kan
bruksägare Kempe ha fått den genom Dr. Tigerstedt. En annan tänkbar källa är Hesse men även
träd därifrån torde vara av bulgariskt ursprung.
Den smalkroniga typen från jugoslaviska Montene¬
gro och Macédonien är en relativt sen introduktion.
Linus peuce är ett av de värdefullaste barrträden
för parker, och den är med säkerhet härdig i zoner-
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Fig. 1 1 . Den japanska lärken, Larix leptolepis, räknas
till cle största barrträden på Drafle och demonstrerar
The japanese larch is
artens värde som parkträd.
represented by a huge, 29 in high tree.
Foto T. Nitzelius 1975

—

na 1 III ( — IV). Genom sin sena säsongstart rå¬
kar den sällan eller aldrig ut lör vårfroster och den
har också en tidig höstavinognad. Enligt hittills¬
varande erfarenheter är den, i motsats till weyniouthtallcn, resistent mot biåsrosten, Cronartium ribicola. Förutom P. cembra är P. peu.ee den enda
5-barriga tallen i Europa. Dess närmaste släkting
är himalayatallen, P. griffithn McLelland. Liksom
Picca omorica är Pinus peace en tertiärrelikt och
förekommer på 1.000 till 2.000 m höjd endast i
gränsområdena mellan Albanien och Jugoslavien
liksom också inom spridda bergsområden i Bulga¬
rien.

Pinus cembra, cembratall (No 58, 3C på kartan)

Cembratallen hör till de äldsta träden på Drafle.
Två stora träd, av vilka det ena mäter 21 m, står

Fig. 12. Dr. Ragnar Kempe vid ett jätteträd av van¬
lig tall, Pinus silvestris. Bilden illustrerar artens stora
Dr. Ragnar
värde som skyddsvärt landskapsträd.
Kempe beneath a large, spontaneously growing tree of
Pinus silvestris , one of Sweden’s most important forest
trees but also indispensable for the landscape.
Foto T. Nitzelius 1975

söder om villan i den stora gruppen av barrträd
intill parterren. De hör säkert till de första barrträ¬
den, sont planterades redan av Carleson före 1890.
De är ej särskilt vackra genom att gaffelgrening upp¬
stått tidigare. Några uppgifter om generella frostska¬
dor har ej antecknats, även om gaffelgreningen möj¬
ligen kan tydas som resultat av negativ klimatpå¬
verkan. Det är ej bekant om dessa exemplar är av
europeisk-alpin typ, vilken dominerar i planteringar¬
na, möjligen undantagandes de nordligaste områdena,
dit den avsevärt vackrare (se Juhlin 1958— 59) och
framförallt härdigare sibiriska cembratallen, Pinus
cembra L. var. sibirica (Du Tour) Loud, möjligen
kan ha introducerats. Den sibiriska cenibratallens
väldiga naturliga utbredningsområde, som sträcker
sig från Ural genom V. och C. Sibirien till N. Mon¬
goliet och som i norr når över polcirkeln, inrymmer
stora proveniensmässiga möjligheter såväl för park-
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vård som för skogsodling i nordligaste Sverige.
Ytterligare några fembarriga tallarter finnas i
odling på Drafle, nämligen weymouthtall, PinuS/
strobus (No 70, 5B på kartan) från Ö. Kanada och
Ö. U.S.A., P. flexilis från de inre delarna av Klip¬
piga Bergen och P. monticola från de västligaste de¬
larna av samma bergskedja. Samtliga kan sägas vara
normalutvecklade och visar hittills föga tecken på
angrepp av biåsrosten, Cronartium.
Störst bland weymouthtallarna är ett träd i
skogspartiet norr om första delen av vägen till
Karlsholmen, som mäter 19.5 m och som aldrig ska¬
dats i någon anmärkningsvärd grad. Tillsammans
med bl.a. P. peuce förekommer arten i flera yngre
exemplar utmed vägen till Karlsholmen utanför kar¬
tan. Här står också grupper av P. monticola, weymouth-tallens storvuxna företrädare i V. Nordame¬
rika. Det största trädet mäter nästan 20 m. Samtliga
exemplar bär normalt utvecklade kottar men det är
ej känt huruvida några grobara frön utvecklats. Den¬
na art är mycket sällsynt i skandinavisk odling, och
Drafleträden är utan tvivel de största i landet. Säll¬
synt är också P. flexilis, på Drafle företrädd av ett
mindre (11 m) men fullt friskt träd.
Bland 2 — 3-barriga tallar (undersläktet Diploxylon) på Drafle bör ett par omkring 16 m höga
exemplar av gultallen, P. ponderosa, nämnas, ock¬
så de växande i skogspartierna utanför kartans om¬
råde. Arten hör hemma i centrala och V. U.S.A.
samt i British Columbia. Det ena trädet står i an¬
slutning till de ovannämnda grupperna och det
andra vid övre Sannavägen (utanför Dl på kar¬
tan). Till de äldsta av Seth Kempe planterade barr¬
träden hörde ett stort exemplar av P. ponderosa,
som hade uppnått en höjd av 25 m, när det 1970,
möjligen på grund av svampskador, bröts mitt av.
Generellt sett torde goda provenienser av denna
tall ha en härdighet jämförlig med Abies amabilis
och sålunda vara odlingsbara även i zon HI (IV),
d.v.s. kustområdena söder om Örnsköldsvik.
Återstår så endast något att säga om murrayanatallen, Pinus contorta var. latifolia, som finns beståndsvis utplanterad på Hemsön. Här lämnar Seth
Kempe en proveniensuppgift på sid. 12 i sin bok:
”Våren 1929 sådde jag med vackert resultat Pinus
Murrayana med frö från Cypress Hills, Assiniboia,
i Canada.” Om dess skogliga egenskaper skall här
ej ordas, det bör lämnas åt den forstliga experti¬
sen. Som landskapstråd är den ej speciellt intres¬
sant, då den knappast kan ersätta vår vanliga tall,
P. silvcstris, ur skönhetssynpunkt. Dess svartgrå
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stambark och mörka, litet kompakta krona, låter
den emellertid användas som kontrast till ljusare
barrträd. Den anses ur skogssynpunkt vara använd¬
bar på magrare marker, där den i tillväxt lär över¬
träffa den vanliga tallen. Härdigheten är god, då
den förekommer som vildväxande ända upp till
Yukon i V. Kanada, d.v.s. norr om polcirkeln.
Den är jämförbar i detta avseende, med Abies bal¬
samea och sålunda odlingsbar i zonerna I- IV
(-V).
Det kan ej undvikas att här nämna något om
douglasgranen, Pseudotsuga menziesii, som på Drafle
representeras såväl av den blå varieteten glauca (72,
2C på kartan) från de inre delarna av Klippiga Ber¬
gen som den s.k. grå övergångsformen f. caesia (71,
3C på kartan) mellan blå och s.k. grön douglasgran
(var. ”viridis”) från kustområdena i V. Nordamerika.
Som ofta är fallet, är de grå douglasgranarna även
på Drafle störst och växtligast (21 m), medan den
blå typen är betydligt långsammare men också ge¬
nomsnittligt härdigare. Hos douglasgranen spelar
proveniensen en mycket stor roll men uppgifter sak¬
nas om ursprunget hos de träd, som växer här och
var i skogsterrängen. Generellt sett torde den vara
odlingsbar i zonerna I — IV under förutsättning att
lämpliga provenienser kommer till användning. Från
Mustila i Finland nämner Peter Tigerstedt (1969
70) hurusom en proveniens från Upper Fraser River i
British Columbia (500 600 m.ö.h.) visat sig fullt
härdig. Beståndet har blommat rikligt och presterat
spontan föryngring. Som tidigare nämnts kan SÖ.
Finland närmast jämföras med zon IV i Sverige.

—

—

Några lövträd på Drafle

En framgångsrik plantering med gråvalnöt, Jug¬
ions cinerea (No 40, 3C på kartan) omnämnes i Seth
Kempes bok och en fruktbärande gren är också av¬
bildad. Här avses en rad på 4 träd av arten, som står
vid vägen till växthuset och vilka nu är 15 m höga.
De har uppenbarligen aldrig skadats anmärkningsvärt
av vintrarna. Efter varma somrar har de producerat
mogna, ätbara nötter. Såväl på Drafle som vid den
tidigare trädgårdsskolan på Söråker har nötter från
dessa träd såtts och givit upphov till plantor. Grå¬
valnöten förekommer vildväxande över större delen
av centrala och NÖ U.S.A. liksom också i New
Brunswick och St. Lawrence-flodens dalgång i Ka¬
nada. Detta betyder att den har en mycket god här¬
dighet men också krav på en lång och varm sommar.
Från Mustila omnämnes att Juglans cinerea och /.
mandshurica frös ned ända till marken den hårda
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mountain hemlock now
measuring 20 m.
Foto T. Nitzelius 1975

vintern 1916— 17. Sannolikt är att denna art, även
med hänsynstagande till härdiga provenienser, ej
kan odlas annat än i zonerna I — III ( IV).
Under namnet Juglans mandshurica växer inom
rutorna 2B och 3B (No 41) på kartan 3 stycken
drygt 10 m höga valnötsträd, vilka troligen också
planterades i slutet av 30-talet. Dessa är emellertid
ej typiska manchuriska valnötsträd. Skotten liksom
bladen är nästan helt glatta och bladen saknar
dessutom den fina sågtandning i kanten, som är ty¬

—
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pisk för /. mandshurica. De har breda, helbräddade småblad med ett ovanligt stort uddblad. Till
lukten påminner de starkt om bladen hos äkta val¬
nöt, /. regia L. De har ännu aldrig blommat eller
burit frukt. Enligt min mening representerar alla
tre träden en Fi-generation uppkommen ur kors¬
ningen /. mandshurica x /. regia. Om plantorna
har kommit från Hesse, förefaller en sådan korsningsprodukt mycket möjlig, då mycket av Hes¬
ses trädmaterial vid denna tid hade dragits upp ur
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frön skördade i firmans plantskola eller s.k. moderträdskvarter, där fri pollination mellan olika
närplanterade arter var tänkbar. Den dendrologiska litteraturen (Rehder 1940, Krüssmann 1972) om¬
nämner många sådana spontana eller framställda
hybrider mellan valnötsarter. Ovannämnda kom¬
bination finns emellertid ej omnämnd annat än
som en spontan naturhybrid, Juglans x sinensis
(DC) Dode från Kina. I Oslo botaniska trädgård
finns under namnet /. mandshurica stora träd
av samma hybrid. Den är mycket intressant både
som prydnads- och sannolikt också som fruktträd,
då den är avsevärt härdigare än den äkta valnöten.
Frukterna och nötterna hos denna hybrid har jag
ännu ej haft tillfälle att se. Någon skandinavisk ve¬
tenskapligt inriktad försöksodling med hybriden är
mig ej heller bekant.
Bland övriga lövträd, som här kan anses förtjän¬
ta att kort beröras, är några poppelarter, som på
Drafle visat sig odlingsvärda. Först och främst na¬

turligtvis lagerpoppeln, Populus laurifolia (No 53, 2D
på kartan), som vid sidan av den s.k. jämtlandspoppeln P. balsamifera L. var. elongata (Dippel) Hyl.
i stora delar av Norrland och även Svealand spelar en
stor roll som park- och gatuträd. Lagerpoppeln är
vildväxande i Sibirien (Altai), vilket gör den mot¬
ståndskraftig mot vinterkyla. Trots sin karaktär av
kontinentalträd har den en jämförelsevis sen lövsprickning på våren. Av den anledningen har den
utan svårighet låtit sig odlas även i jämförelsevis
vintermilda trakter, som exempelvis Västkusten eller
Mälardalen. Vackrast är den dock i Norrland, där
den växer upp till mäktiga träd på närmare 30 m.
Från Haparanda nämnes (Juhlin 1958 59) den som
stadens största träd. På Drafle är ett exemplar i när¬
heten av villan 27 m.

—

Mycket vacker är en grupp av Populus simonii
(No 55, 3B på kartan) med slanka, grågröna stam¬
mar och ljusa, nästan björkliknande kronor. Det
högsta trädet är 29 m. Som fallet är med många
popplar i odling är P. simonii en hanklon, förökad
från ett träd ursprungligen infört till Europa under
mitten av 1800-talet från norra Kina i närheten
av Peking. Den användes numer i stor utsträck¬
ning i Kina för uppskogning av eroderade områ¬
den. Härdigheten är god och den torde hos oss kun¬
na odlas i zonerna I — III (IV). Liksom lagerpop¬
peln har den en relativt sen lövsprickning och kan
av den anledningen även odlas i mildare områden
utan att skadas av vårfroster.
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Summary
The Drafle Arboretum is situated on Hemsö Island
at the mouth of the river Ångermansälven (Latitude
62° 41’North) only 7 km north of Härnösand.
The plantings with introduced species of trees
were begun by Seth M. Kempe at the end of last
century soon after he acquired the Drafle estate.
The arboretum is the largest and oldest of its kind
in the northern half of Sweden, and it contains an
amazingly varied assortment of species in spite of
its northerly location. The mild maritime influence
of the Gulf of Bothnia combined with the long
Nordic summer days and favourable edaphic con¬
ditions have, however, played a certain part in the
successful establishment of exotic trees.
The plantings are mainly concentrated in the sur¬
roundings of the buildings. They have to a certain
extent been incorporated with the natural forest
vegetation, either as single specimens or in stands.
The ”stand arboretum” (population) which, com¬
pared with the old style ”single tree arboretum”
type, gives a certain advantage from the genetic
point of view, was first used in Scandinavia at Mttstila.
Within a period of 85 years more than 150 species
and forms of conifers and more than twice as many
deciduous trees and shrubs have been grown at
Drafle with the main aim of testing their hardiness
and value in general, also as park trees. It was,
however, mainly the conifers which interested Seth
Kempe.
Severe winters (hat have happened with intervals,
especially in 1941 42 and 1965— 66, with pro¬
longed low temperatures (around -30°C) have
caused a hard selection among the trees. Species
such as e.g. Ginkgo biloba L., Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz, Calocedrus dccurrens Florin, Abies bracleata Nutt., Picea smithiana
Boiss., Cedrus atlantica Manetti, and juglans regia
L. have, mainly according to the cold winters and
comparatively short ripening autumn season, pro¬
ved too difficult to grow here.
The above-mentioned climate selection has, how¬
ever, given many, perhaps unexpected, positive re¬
sults. At Drafle certain conifers reached develop¬
ment and size which is similar to the ones in their
native habitat.
The Pacific silver fir, Abies amabilis (Dough)
Forbes, represented by an extremely hardy prove¬
nance (from Oregon), has reached a size (27 me¬
ters) and beauty which could hardly be expected

—

at this northerly latitude. Ehe same applies to the*
Veitch fir, Abies veitchii Lindley, which with its
24 meters has almost attained a height which is
considered optimal in its natural range.
The Korean fir, Abies koreana Wils., is of spe¬
cial interest which, in spite of being moved more
than 27 degrees North, e.g. from a short day re¬
gion with a considerably milder climate in Korea
to the long-day site at Drafle, has shown perfect
hardiness and good development. The Serbian
spruce, Picea ornorica Pancic, whose natural site is
19 degrees south of Drafle, gives the same good
result. It has survived temperatures of below -30°
C without damage and is obviously completely in¬
sensitive to changes in day length. Both represent
typical so-called paleo-ecotypes, a new term descri¬
bed in the Swedish text, which is only partially iden¬
tical to Englers’ imprint ”arcotertiary element”.
Among the most noteworthy conifers is a special
form of the mid-Japanese spruce Picea koyamae
Shiras, with conspicuously light blue needles, and
partly pendulous branches and shoots. It has been
considered particularly valuable as a park tree and
has therefore been taken into nursery propagation
in Germany under the name P. koyamae ’Silver’.
According to the list 88 species and forms of
conifers are to-day growing at Drafle.
Among the decidous trees are some poplars of par¬
ticular interest, e.g. the exceedingly hardy Siberian
Populus laurijolia Ledeb., which at Drafle, as in
other parts of northern Sweden, grows tall. Some
very tall and slender specimens of the Chinese Po¬
pulus simonii Carr, can also be found. This species
is an excellent park tree in many parts of Sweden.
An alleged hybrid between the common walnut,
Juglans regia L. and the Mandshurian walnut, /.
mandshurica Maxim., is represented by some beauti¬
ful and apparently hardy trees. They have, how¬
ever, not yet given any fruit. But four specimens
of Juglans cinerea L. reaching 15 m in height, have
given ripe fruits, from which seedlings have been
grown.
Note. Foreign visitors to Drafle Arboretum are,
for military reasons, not allowed to visit the island
without permission, which can be applied for at
the Police District at Härnösand.
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Förtecknins över barrträd i Arboretum Drafle år 1975.
1975.

Enumeration oj conifers in Arboretum Drafle

och nr enligt nedan
På kartan utmärks barrträd med tecknet
The conifers are indicated with a A on the map and a number referring to the list.

Nr

2
3
4
5

Artnamn och auktor

(exempel)

ca m

Abies

alba Mill.
” ’Pyramidalis’
amabilis (Dough) Forbes
balsamea (L) Mill.
concolor (Gord.) Lindl. ex Hildebr.
55
’Violacea’
fargesii Franch. var. faxoniana
(Rehd. & Wils.) Liu
fraseri (Pursh) Poir.
grandis (Dough) Lindl
(A. exelsior Franco)
holophylla Maxim.
homolepis Sieb. & Zucc.
koreana Wils.
lasiocarpa (Hook) Nutt.
mariesii Mast.
nephrolepis (Trautv.) Maxim.
procera Rehd.
(A. nobilis Lindl.)
procera ’Glauca’
nordmanniana (Steven) Spach
sachalinensis (Fr. Schm.) Mast.
sibirica Ledeb.
sibirica x veitchii
veitchii Lindl.
lawsoniana (A. Murr.) Pari.
nootkatensis (Lamb.) Spach

2
6
3
3
2
3

C
C
C
C
C
C
2 E

26
1,5
27
28

55

55

55

7

55

5S

Kl
11

12
13
14
15
16

55
55
55

55

17

55

18
19
'20

55

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

55

55
55

Chamaecyparis
55

55

55
55

55

55
55

Larix

32
33

55

34

55

35

55

32

Högsta
exemplar

Släktnamn

6

8
9

Växtplats
enl karta

55

’Nana’

obtusa (Sieb. & Zucc.) Endl.
pisifera (Sieb. & Zucc.) Endl.
’•
’Filifera’

”

’Squarrosa’
’Squarrosa Sulphurea’

gmelinii (Rupr.) Kuzeneva

(L. dahurica Turcz.)
decidua Mill.
x eurolepis Henry
(L. leptolepis x decidua)
gmelinii var. japonica (Reg.) Pilg.
(L. kurilensis Mayr.)
laricina (Du Roi) K. Koch
(L. americana Michx.)

2

E

E
C
E
B
C
1 D
6 B
2
4
2
5
3

4 D
4 D
4 C
3 C
1 I)

22
31
11

16,5
23
11

13
16
15
18

Dåligt ex. ej uppta¬
get på kartan
55

18
25
26

22
24
0,5
0,5
0,5

B
B
C
A
C

2,5
14
5
7
7
25

3 C
6 D

30
18

3 C

16

B

14

3

Utanför kartan

17,5

3 B
5 B
4 C
4 D
5
5
3
1
5

Anm

Små ex.
55

55

Utanför kartan

Nr

Släktnamn

Artnamn och auktor

36

Larix

leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
(L. kaempferi (Lamb.) Sarg.)
occidentalis Nutt.
sibirica Ledeb. (L. russica
(Endl.) Sabine cx Trautv.)
jezoensis (Sieb. & Zucc.) Carr.
(P. ajanensis Fisch.)
var. hondoensis (Mayr) Rehd.
(P. ”alcockiana”)

37
38

55

55

39

Picea

40

55

asperata Mast.

41

42
43
44
4549
50
51
52
53
54

55
56
57

55

55
55
55

55
55
55

55

55

Pinus

58

59
60
61
62

55
55

55

63
64

65
66
67
68
69
70
71

72
73
74

55

••

55

Pseudotsuga

55

Sciadopitys
Taxus

glauca (Moench) Voss
(P. canadensis (Mill.) B.S.P.
engelmanni (Parry) Engelm.
’Glauca’
abies (L) Karst.
(P. excelsa Link.)
glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
koyamae Shiras.
mariana (Mill.) B.S.P.
(P. nigra Ait.)
omorika (Pancic) Purkyne
orientalis (L.) Link.
pungens Engelm.
sitchensis (Bong) Carr.
banksiana Lamb.
cetnbra L
contorta Dough ex Loud.
var. latifolia S. Wats.
”
(P. murrayana Balf.)
flexilis James.
monticola Dough ex D. Don
inugo Turra
” rostrata (Ant) Gord.
(P. uncinata Mirbel)
nigra Arnold.
parviflora Sieb. & Zucc.
peuce Griseb.
ponderosa Dough ex Laws.
pumila Reg.
strobus L.
menziesii (Mirb.) Franco
(P. douglasii Carr.)
f. caesia (Schwer.) Franco
var. glauca (Beissn.) Franco
55
verticillata (Thunb.) Sieb. & Zucc.
cuspidata Sieb. & Zucc.

Växtplats
enl karta
(exempel )

Högsta
exemplar
Anm
ca m

B

29

3 B
3 B

27

3

19

2

D

16,5

3

C

17

6
3

C
D

23

6 C
3 B

28
19

6 C
2 A
3 C
3 D
3 C
3
2
4
3

C
D
C
C

3

C

3 1)
5 C

8

Former av P. abies
är ej uppt. på kart.
14
13
10

19

24
27
18
13,5
21
19
17

Utanför kartan
Utanför kartan

11
19,5

Utanför kartan
Utanför kartan

5
10

4 D
5 B

5
8
20
16,5
1
19,5

3 C
2 C
1 D
3 C

21
12
1,5
4

D
6 C
l

Utanför kartan

Utanför kartan
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Nr

Släktnamn

Artnamn och auktor

75

Th nja

plicata D. Don
(T. gigantea Nutt.)
koraiensis Nakai.
occidentalis L.
’Cristata’
’Filiformis’
”

76

55

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

55

34

55

Thujopsis
Tsuga
55

’Lutescens’
standishii (Gord.) Carr.
dolabrata (L.f.) Sieb. & Zucc.
canadensis (L.) Carr.
caroliniana Engelm.
diversifolia (Maxim.) Mast.
heterophylla (Raf.) Sarg.
mertensiana (Bong) Carr.
’Colunmaris’
55

Växtplats
enl karta
(exempel)

Högsta
exemplar
ca m
Anm

6 A

17

2 A
3 B

6
10

B
D
C
B
B

7

Utanför kartan
3
2
4
5
5
6
4

9

7

B

5
8
6

C

13,5

3 C

1
16
21

Utanför kartan

Förteckning över lövträd i Arboretum Drajle år 1$75.
Drafle 1975.

Enumeration

of deciduous

På kartan utmärks lövträd med tecknet O och nr enligt nedan
The deciduous tree are indicated with a O on the map and a number referring

Nr
2
3
4
5
6

ginnala Maxim.
negundo L.
platanoides L.
’Palmatifidum’

2 B

’Schwedleri’
pseudoplatanus T.

3 B
2 I)
3 C
3 B

55
55

55

55

55

10

55

Aesculus

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35

55

55

Alnus
55

Amelanchier
55

55
55

Betula
55

55

55
55

Carpinus
55

Corylus
Crataegus

Fagus
55
55

55

Fraxinus
55

55
36
55
37
55
38
55
38b
55
39
40
Juglans
55
41

3
2

B
B

55

’Purpureum’

9

16
17

8
12
14

Acer

7

15b

Högsta

Artnamn och auktor

8

12
13
14
15

Växtplats
enl karta
(exempel)

Släktnamn

55

saccharinum L.
saccharum Marsh.
tataricum L.
x carnea Hayne
glabra Willd.
hippocastanum T.
octandra Marsh.
viridis DC
incana (L.) Moencli. ’Aurea’
asiatica (Sieb & Zucc.) Endl.
canadensis (L.) Med.
florida Lindl.
laevis Wieg.
ermanii Chain.
lcnta !..
lutea Michx.
papyrifera Marsh.
verrucosa Ehrh. ’Dalecarlica’
betulus L.
55
’Fastigiata’
colurna L.

2

1)

B
B
C
C
2 C
2 B
3 B

3
3
2
3

C

3

B

3

B

4
3

C

B

'4 C
3

C

55

55

55

’Pendula’
mandshurica Rupr.
pennsylvanica Marsh.
cinerea L.
mandshurica Maxim, x cfr. regia L.

6 B
1 A

1
3

A
B

2 B
3 B
3 C
3 B
2 A
3 C
3 B

in Arboretum

the list.

exemplar
ca m

10
16
16
14

Anm

Utanför kartan

10

8
10

12
4

15
4
5
10

2
4

monogyna Jacq.

oxyacantha L. ’Rosea’
sylvatica E.
’Atropunicea’
sylvatica ’Laciniata’
(F.s. f. heterophylla Loud.)
’Fastigiata’
(F.s. ’Dawyck’)
americana E.
var. juglandifolia
(Lam.) Rehd.
exelsior L.
’Diversifolia’

to

trees

10
6
6
12
9
14
14
21
5
5
11,5
3
3
12
10

Utanför kartan
Utanför kartan

Utanför kartan
Utanför kartan

Utanför kartan
Ej
Ej

utsatt
utsatt

på kartan
på kartan

12

Utanför kartan

12

Utanför kartan

17,5
12
15

12
10
15

17
15
11

Ej

utsatt

på kartan

Växtplats
enl karta
(exempel)

Nr

Släktnamn

Artnamn och auktor

42

Juglans

nigra L.?
Vakant
alpinum Bercht & Prsl.
baccata L.
x scheideckeri (Spaeth) Zab.
x zumi (Mats.) Rehd.
virginiana (Mill.) K. Koch
Sachalin ense (Fr. Schmidt) Sarg.
x berolinensis Dipp.
koreana Rehd.

43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
56b

55

Laburnum
Malus
55
55

Ostrya
Phellodendron
Populus
55

55
55

55

55

57

55

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

55

72
73
74

75
76
77
78
79
80
81

82
83
84
85
86
87

55

Prunus
55

Pterocarya
Quercus
55

55
55

Salix
55
55

Sorbus
55

55

55

55

Tilia
55

55
55

Ulmus
55

55
55

laurifolia Ledeb.
maximowiczii Ffenry
simonii Carr.
tremula L. ’Erecta’
55
’Gigas’
tremula L. (P. ”tremuloides”)
trichocarpa Hook.
wilsonii Schneid.
avium L.
grayana Maxim.
virginiana L.
fraxinifolia (Lam.) Spach
rubra L.
macranthera Fisch. & Mey
robur L.
” ’Fastigiata’
”falcata”
alba L. ’Vittelina’
daphnoides Vill.
fragilis L.
americana Marsh.
aria (I..) Crantz.
aucuparia L. ’Ediths’
’Pendula’
x meinichii (Lindb.) Hedl.
discolor (Maxim) Hedl.
intermedia (Ehrh.) Pers.
cordata Mill.
x euchlora K. Koch
x europaea L.
platyphyllos Scop.
tomentosa Moench.
glabra Huds.
55
’Atropurpurea’
’Crispa’
carpinifolia Gleditsch

’Cornubiensis’
*

Högsta
exemplar Anm
ca m

10
5 C
3 C
2 C
2 C
3 B
3 B
2 B

2 D
3

B

2 A
A
4 C
3 C
3 B
2 C
2 B
2 B
2 B
2 B
2 B

B
C
A
C

3
2
2
1
2
3
3
5
3
2
2

B
B
C

2

D

C
B
B
B

7
6

B
2 B
4 B

Ej utsatt på kartan

6
6
8

11,5
21,5
14
27
15
29

Utanför kartan

Utanför kartan
Utanför kartan

15,5
17
26
25

Utanför kartan

11
5
5

Ej utsatt på kartan
Ej utsatt på kartan

7
7,5
14
9,5
17
9
5
16
10
17

Utanför kartan

Ej utsatt på kartan

11
13

10,5
6
10

14
10

22
15
15

3

Utanför kartan

17,5
12

2

A

14
12

2

B

12

3

B

3

Utanför kartan
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Askstubbens årsringar
Skildrar bygdens odlingshistoria
AV SVEN A. HERMELIN

Framför mig ligger skivan av en askstam. Den är
inte imponerande, bara 31 cm i diameter. Den
kommer från en ask som stod vid gaveln på vår
rit- och gäststuga. När den byggdes, var det ett vik¬
tigt träd. Så viktigt att det t.o.m. avgjorde stugans
längdmått.
Saken var nämligen den, att det här på Enholmen
redan farms de tre byggnader som hör en liten roslagsgård till — storstugan rakt fram och som flyg¬
lar en ladugård till höger och en lillstuga till vänster.
Ytterligare en stuga skulle egentligen bli en för
mycket. Ylen när inte ens den erfarne arkitekten
Artur von Schmalencee kunde finna ett godtagbart
sätt att bygga till lillstugan med de två rum vi
saknade återstod intet annat än att bygga en fjärde
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stuga. Då gällde det att göra den så diskret som
möjligt. Den klämdes in mellan tre askar, som
hjälptes åt att rama in den och trycka ner den.
Askarnas inbördes avstånd gjorde att vi måste korta
av stugan 1 meter. Arkitekten var missnöjd. Huset
och rummen blev för knubbiga. Men just då be¬
dömde jag det estetiska värdet av asken så väsent¬
ligt att jag valde det kortare huset. Nu, när asken
är borta, saknar vi mycket den felande metern.
Framförallt inomhus.
Varför fälldes då det träd, som en gång ansågs
så värdefullt? Backstugan, som vi kallar den, har
med åren bäddats in i frodiga bestånd av vita bondsyrener, schersminer, hagtorn och manshöga ”roslagsrosor”, en gräddvit piminellros som är så vanlig
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Fig. 1. Ënholmen, Grisslehamn. Storstugan skymtar
till höger. Li 1 lstugans ost¬
gavel våtter mot den häv¬

dade lövängen. 1949.
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Fig. 2. Den nybyggda back¬
stugan klämdes in bland de
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hainlade askarna. 1956.
längs roslagskusten. De fyller nu på ett mycket
bättre sätt den uppgift som asken en gång nödtorf¬
tigt klarade. Och det gör de ändå bättre, när de
slipper rotkonkurrens från det nu fällda trädet.
När trädet höggs 1969 tog jag vara på en skiva
av stammens nedre del. Sedan den putsats, så att
årsringarna blev tydliga, visade det sig att de hade
en hel del av intresse att berätta om trädets och
gårdens historia. Det är den jag här vill försöka
skildra.
Med hjälp av en kraftig fotoförstoring och en
iupp går det bra att räkna årsringarna från den
yttersta årsringen 1969 tillbaka till 1 787. Därifrån
och in mot centrum ligger årsringarna så tätt, att
det är omöjligt att exakt ange det år askfröet grodde.
Mycket tyder dock på att det var omkring 1750.
Där årsringarna är svårtydda på ett ställe, reder
det ofta upp sig om man följer dem i sidoled till
en annan stamsektor.

lietcsmark

—

Under sina första 30 40 år nådde stammen bara
en diameter av 3 cm. Det tyder på att den då blev

hårt nerbetad. Hemmanet heter än i dag Enholmen.
På en karta från 1734 är det en holme utan land¬
förbindelse. Enligt gamla bvhandlingar hade Byholma by, till vilket hemmanet hör, ont om betes¬
marker. Enholmen var då säkerligen en hårt betad
holme, där betesdjuren bara lämnade enarna kvar.
Från 1787 ökade tillväxten stadigt. Kronan av det
unga trädet hade väl då nått över betesnivån. Men
redan 1794 hände något som stäckte den då 5 cm
tjocka stammens tillväxt. Kanske kan man gissa,
att någon det året tog en stör att fästa gäddryssjan
med. Därtill var den lagom grov och den växte
intill dåvarande strandlinjen. Det tog 4— 5 år, innan
kronan återtog sin tidigare volym, så det kunde bli
full fart på tillväxten. Årsringarna på de bredaste
ställena blev hela 3 mm.
Ängsmark och lövtäkt

Den karta över Stockholms höfdingadöme, som 1802
utgavs av min farfars farfar, Samuel Gustaf Herme¬
lin, visar att Enholmen vid denna tid fått fast
landförbindelse tack vare den fortgående landhöj¬
ningen. De sund som förr skilde Enholmen från By39
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Fig. 3. Den trivsamma vin¬
keln mellan lillstugans sö¬
dervägg och backstugans
viistgavel, ramad av tukta¬
de askkronor. 1954.

holmalandet och där man fordom åkte skridsko om
vintern och fångade lekgäddor om våren, hade nu
blivit sidvallsängar. Där lrodades för att citera Karlfeldts ”Roslagen”
”saftig sältning för nötens
vånnnar” (Triglochin maritima)
det försitt korna
söker upp när de släpps på strandbete.
Samtidigt blev Enholmen en omsorgsfullt slagen
hårdvallsäng, där bete endast sporadiskt fick före¬
komma på eftersommaren. Ett mulens landskap blev
i stället ett liens. I Roslagens nederbördsfattiga kust¬
land är höskördens storlek avgörande för kreaturens
övervintring. Här är årsnederbörden bara 400 500
mm med ett minimum under växtperioden och
vanligen ett maximum när skörden skall bärgas. En
skärgårdsbonde måste därför väl ta vara på varje
hötapp. Mången gång måste foderförrådet också
kompletteras med bladvass, som skördades ”så långt
ut att skägget flöt på vattnet”.
I den rika litteratur, som under senare år behand¬
lat ängen, skildras markvården ingående men sällan
lövtäkten.* Ilar månne ordet handing blivit ett fult

—

* Ett föredömligt undantag utgör skriften ”Änget”
(Samfundet för Hembygdsvård 1974.)
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ord? Ändå är det just lövtäkten som ger ängen
mycket av dess speciella karaktär. Inte minst i Ros¬
lagen.

Låt oss emellertid återgå till vår Enholms-ask.
Dess årsringar ger entydiga belägg för upprepade
hamlingar. År 181f> när trädet nått en diameter av
13 cm upphör plötsligt årsringarnas tillväxt för att
sedan successivt öka. Samma mönster upprepas 1825.
Därefter mångdubblas tillväxten tills tredje hamlingcn sker 1834. Den fjärde utfördes 1840, den femte
1858 och den sjätte 1866. På 48 år hade asken hamlats sex gånger, alltså i genomsnitt med 8 års mellan¬
rum.
Det var skärgårdsbondens självklara sätt att dry¬
ga ut de magra höskördarna. Asklövet var i detta
avseende hans främsta tillgång. Enstaka björkar
hamlades också, men då asken förekommer allmänt
på den kalkrika marken, föredrog man den. Det var
på eftersommaren man skar grenarna, bröt kvistarna,
buntade dem till kärvar, soltorkade dem några dagar
och hängde sedan in dem på logen. För fåren be¬
traktades de som nödvändiga, för hästarna som
önskvärda men som kofoder tinsågs de mindre vär¬
defulla.

Efter ar 1866 kan ingen hamling spåras under d<*
närmaste decennierna. Förklaringen torde vara, att
det lilla hemmanet då avsöndrades från stamhem¬
manet uppe i byn. Det köptes av en båtsman, se¬
nare lots. Han hade väl bara någon ko till en början
och till den räckte väl höskörden. Men följer vi årsringarnas periodiskt återkommande tillväxtrytm fin¬
ner vi att asken åter hamlades 1890, 1903, 1916 och
1923. Alltså även nu med ungefär 8 års mellanrum.
Skall vi tro vad årsringarna på just denna askstubbe
berättar, skulle rospiggarna dela in sina askbestånd
i en 8-årig cirkulation. Borrkärnor tagna ur andra
hamlade askar på hemmanet tyder också på att in¬
tervallerna mellan hamlingarna i medeltal varierade
mellan 7 och 8 år. Troligen ökade lövtäkten år med
magra höskördar och minskade vid goda.
Den arrendator som brukade det lilla hemmanet
sedan lotsen lagt upp och min svärfar blivit dess
ägare, fortsatte lieslåttern av de torra backarna ända
in på 30-talet. Det var också han som utförde lövtäkt 1916 och 1923. Sedan vår arrendator alltmera
övergått till maskiner har vi själva fått sörja för
slatter av de viktigaste ängsytorna. Med ungefär 10
års mellanrum har vi också upprepat hamlingcn av
askarna i vår närmaste omgivning. Årsringarna på
vår askstubbe bär vittnesbörd om hamling åren
1940, 1953 och 1960. Att årsringarnas tillväxt stop¬
pade upp 1953 berodde emellertid inte på handing
utan på att vi just det året schaktade grunden till
backstugan så nära asken, att vi gick illa åt rötterna.
Så kom slutligen år 1969 när trädet fälldes.
Fig. 4.
En del av askstainmen. 1969. Årsringarna skildrar trä¬
dets historia.
1750 (ungefär) grodde askfröet. Den unga telningen
betades hårt.
1787 når kronan över beteshöjd. Årsringarna ökar i
bredd.
1796 händer något som stäcker tillväxten 5— 6 år
framåt.
1818 J h a m linge.n p rä g1a r å rs r i n ga rn a.
1825 11 hamlingcn.
1834 111 hamlingen var lindrig.
1840 IV hamlingen. Därefter upphör det unga trädets
snabba tillväxt.
1858 V hamlingen
1866 VI hamlingen. Enholmen blir eget hemman och
bebyggs.
1890 VII hamlingen. 1903 VIII hamlingen.
1916 IX hamlingen. 1923 X hamlingen.
1940 XI hamlingen.
1953 ingen hamling, tillväxten minskad genom rotbeskärning vid schaktning för backstugan.
1960 XII och sista hamlingen.
1969 fälldes asken, som då tjänat ut. Som en följd av
den upprepade hamlingen hade den 220-åriga asken
en genomskärning av endast 31 cm.
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När asken stod där vid backstugans gavel var den
föga imponerande. I basen hade den en genomskär¬
ning av 31 cm. Åldern tippade jag då till på sin
höjd 100 år. Att stubbens årsringar sedan visade att
den var 220 år, var en verklig överraskning. Det är
tydligen lätt att bedra sig på åldern av tuktade träd.
Det är kronans samlade bladyta som avgör tillväxten.
Den här asken har i genomsnitt endast ökat stam¬
diametern med 1,4 mm /år. Under den tid den
harnlades fortlöpande ökade stamdiametern endast
1,25 mm/ år. När den däremot var opåverkad av
betesskador och lövtäkt, ökade den hela 5,3 mm /år.
Hade den fortsatt i den takten skulle den nu ha
en genomskärning av över 1 m i stället för drygt
30 cm.
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Genom att fortsätta hamlingen har vi velat bevara
den mångtusenåriga tradition som stammar från den
tid våra förfäder ännu ej hade tillgång till järn¬
ålderns slipade skaror, som gjorde höslåtter möjlig.
Att bryta spröda askkvistar var det enklaste sättet
att skaffa vinterfoder.
De knotiga kronorna på hamlade askar sätter sin
karaktär på det uråldriga odlingslandskapet. 1 det
glesa trädbeståndets lätta skugga frodas ängens fag¬
raste blomster. Kombinationen av ängsslåtter och
lövtäkt formade en bondes kulturmiljö av annan och
älskligare art än herremannens barockträdgård med
buxbomsparterr och tuktade lindalléer.
Båda är lika värda att vårda och bevara.

Olof Thunman och träden
THORSTEN THUNMAN
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Fig. ! . Kungseken vid Kungshamn nära Flottsund inspirerade kanske mer än något annat träd till avbildningar
under olika årstider och i olika perspektiv. Rutger Sernander lät en gång på fridlysningsskylten gravera: ”Ol¬
lonet grodde en gång under medeltiden, troligen ej långt från innersta viken av dåtida Östersjön. Gamle
män i Alsike vet berätta, att deras fäder hört av sina, att Gustav Vasa bundit sin häst vid trädet och vilat
i dess skugga”. Denna månghundraåriga, sägenomspunna ek har nu förtvinat till en torr gadd. Den går till
historien genom Thunmans teckningar.

Olof Thunman (1879 — 1944), skald och konstnär,
humanist och naturälskare, var en märklig gestalt,
känd och uppskattad i sitt hemlandskap Uppland,
ganska okänd utanför landskapets gränser. Denna
artikel, skriven av Olof Thunmans bror Thorsten
Thunman i Uppsala, skildrar i ord och bild Oloj
Thunmans särskilt stora intresse för träden i parken
och ute i skog och mark och för träden i männi¬
skans föreställningsvärld i gamla dagar. För dendrologcr bör det särskilt framhållas, att vänskapen
mellan Olof Thunman och Rutger Sernander var
inspirerande för båda i många avseenden.

Hos våra förfäder fanns en utbredd trädkult. Trä¬
den betraktades av dem som goda väsen. De skänk¬
te föda men också skydd mot dåligt väder. Man
ansåg träden vara boningar för de avlidnas andar
och ur denna tro framkom vårdträdets idé. Helt
naturligt besjöngs träden i de gamla gudasagorna
och gudasångerna. Nordborna tänkte sig världen
som ett allt omfattande världsträd. Trädet blev
symbol för livet.
Träddyrkan är sedan länge försvunnen hos oss,
men som offer till märkliga träd och som tro på
kraften hos vålbundna träd har den levat kvar näs43

tan ett stycke in på detta sekel. Även hos nutids¬
människorna finns alltjämt hos många en stark sam¬
hörighetskänsla med träden. Vi planterar dem vid

Er vill jag hälsa och hylla,
träd, som sjungen i hemnejdens skog.
Tryckt i Olands sånger 1927.)

gårdar och vägar, vi lyssnar till deras sus och följer
med blickarna grenarnas linjespel och fröjdas åt
lövverkets skiftningar under olika årstider.
Att skalder och konstnärer ofta hämtar inspira¬
tion hos träden är självklart. I uppsatsen Lukt och
doft skriver Karlfeldt: ”Människan kan sitta under
gamla träd som vid visa mästares fotter, och när
vinden rör dem. kan det vegetativa i hennes väsen
stämma in i allsången medan hon tänker: Så ha
dessa talat sedan begynnelsen”. Ligger det inte nå¬

Hans bekantskap med träden följde honom ända
från barnsben. I en uppsats, som handlar om barn¬
domsminnen kring Flottsundsbron, skriver han om
den berömda men nu döda Kungseken följande:

”Denna knotiga jätte kunde jag aldrig gå förbi
ensam utan en besynnerlig rysning. Jag fick för mig,
att den inte alltid stod och låtsades vara ett träd,
och jag var alldeles säker på att han fick sitt rätta
trollutseende bara jag vände ryggen till. Och i den
övertygelsen tog det inte många sekunder att ta
backen ned till bron i fyrsprång, varvid den vilda
jakten inte stannade förrän vid spisen i köket
till stort men för mina skenben och vattenhinken”.
Thunman förevigade sedermera kungseken i olika
versioner, vintertid, då det robusta grenverket av¬
tecknade sig mot himlen eller sommartid, då den
knotiga stammen kröntes av tätt lövverk.

got av gammal träddyrkan i detta?
Olof Thunman var en stor trädvän. Träden intar

en framskjuten plats både i hans bildkonst och
lyrik. En av hans träddikter börjar:

Träd, som ur hembygdens mylla
mäktiga stigen i luft och ljus,
intet mitt bröst kan fylla
så med fröjd som ert åldriga sus.
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Det ligger nära till hands att sammanställa Thun-*
mans barndomsupplevelse av Kungseken som nå¬
got övernaturligt och skräckinjagande med en av
hans träddikter, Trädet, som byggs upp kring forn¬
nordisk trädmytologi. Han skildrar i den dikten sin
upplevelse en natt under en gammal lind på en
ödslig running djupt inne i Olandsskogen.
f undran såg jag dina grova grenar
fördela sig i skönhet städs till smärre,
som smidigt löpte ut i nya vägskäl
för att till sist i harmoni förtona
hän i ett luftigt nät av lätta kvistar,
som buro mjukt en värld av blad och sånger.

Han tyckte sig se hur saven steg med inullens saft
till minsta blad i kronan. Han förnam ett dån, en
stjärna föll, men Nordens stjärna satt naglad i trä¬
dets topp:
1 skräck och undran såg jag plötsligt Trädet,
av våra fäder förr i skälva skådat,
det träd, vars rötter suga dolda krafter
ur livets brunn som ock är dödens källa,
det träd, som sträcker genom nio världar
sin fasta stam, som allting bär och stöder.

men en inledning kan en lång uppsats i Upsala Nya
Tidning (22/2 1928) sägas vara, liksom de föredrag
han höll i uppländska bygder i ämnet.
Han efterlyste därvid vägträd, suptallar, brännvinstallar, skvättekar, fisktallar på vilka man stänkte
dricka för att få god fiskelycka, krånktallar, mjölktallar, på vilka man om våren hällde mjölk från
skälikon, vålbundna trän (med hål genom stammen
av två sammanvuxna stammar eller rötter), tandvärksgranar och tandvärksenar och andra trän i vilka
man satte bort sjukdomar, t.ex. torrvärk, och han
efterlyste uppgifter om hur det hade tillgått vid
botandet och offrandet.
Några dussin sådana träd hann Thunman av¬
bilda med sitt ritstift. En vacker samling finns på
Växtbiologiska institutionen i Uppsala. Vid den
Thunmanutställning, som visades i Uppsala hösten
1975, fick allmänheten tillfälle att se en del av dem
och andra trädbilder. Ett särdeles märkligt träd är
jättepäronträdet vid Hamra i Fröslunda socken.

W

Han har fått en vision av världsträdet Ygdrasil vid
Urdkällan. Dikten slutar:
Vad var jag själv? En droppe blott i havet.
Alin levnads hastverk? Blott en fläkt i natten —
blott drömmen om ett sus — och intet mera.
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Stolt och förfärad såg jag Trädet stånda
med grenar glimmande av stjärnors frukter
i gyllene glans i Segergudens sal.
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(Tryckt i Från färdväg och fornbygd 1929.)

Om världsträdet sägs det i gudasångerna, att det
grönskar i Urdkällans grusmängda, glimmande flö¬
de och att dagg därifrån faller i dalarna. Om träden
i Thunmans dikt och konst skulle man kunna säga
att de grönskar i fantasiens glimmande flöde och
att dagg från dem faller i hans verk.
Det är naturligt att Thunman med sin inlevelse
i fädernas gamla trädkult var intresserad av att söka
efter ännu levande offerträd och att forska efter om
det ännu på tjugotalet fanns rester kvar av trädoffer. Han planerade ett arbete om uppländska of¬
fer-, sägen- och läkedomsträd. Religionshistorikern
Nathan Söderblom var en intresserad tillskyndare
av detta arbete. Tyvärr kom det aldrig till stånd,
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Fig. 2. Jättepäronträdet vid Hamra i Fröslunda socken
i södra Uppland, som blåste omkull på 1940-talet, var
och fruktträd över
ett av de mycket få päronträd
huvud taget — som överlevde den fruktansvärda ”Poltavavintern” 1709 10. Tecknat 10 maj 1934, några
månader efter det att Rutger Sernander fått känne¬
dom om det. Han beskrev detta märkliga träd och
andra päronträd i Uppland från tiden före 1709 i
Upplands fornminnesförenings årsskrift 46/1938— 43.
-

—
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Det överlevde den stränga ”Poltavavintern” 1709—
10. För en trettio år sedan föll det.
Mycken trädkunskap inhämtade Thunman från
sin gode vän professor Rutger Sernander, den store
dendrologen. Båda ”offrade” för övrigt på sitt spe¬
ciella sätt, då de stötte på märkliga träd under
sina strövtåg i naturen. De bugade vördsamt eller
lyfte på hatten inte minst inför gamla vägenar. Vid
Noor i Knivsta. där Thunman bodde sina sista
tjugu år, hade han tre goda grannar: Rutger Ser¬
nander, en medeltida ek och Upplands största gran.
Alla är nu ur tiden. Sernander dog strax efter Thun¬
man och det sista han skrev var en minnesruna över
vännen. Granen började torka och måste fällas för
några år sedan och den ihåliga eken rasade samman.
Det är mera sällan som träd inte utgör inslag i
Thunmans teckningar. Till att börja med var hans
trädbilder ofta mjukt skymningsdunkla med tätt
lövverk eller insvepta i snö. När han senare lämnade
penseln till förmån för ritstiftet, tecknade han dem
ofta kala och med stor pregnans. Hans träd är inga
fantasifoster. Man återfinner dem i naturen, men
det är ej fotografi liknande avbildningar utan träd
sedda med konstnärens ögon.
Den här återgivna vålbundna granen vid Munga
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Fig. 3 a, b. Vålbundna granar. Den halvt liggande
granen (t.v.) vid Munga i Tierp är en sagolik drake
men ändå verklighetstrogen. Granen vid Kärven i
Lövsta (t.h.) har satt fantasin i rörelse. Är det inte
en kvinna som omfamnar sin telning, växande upp
från gemensam rot?
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i Tierp är en sagolik drake - men ändå verklighets¬
trogen. Thunman hade stor förmåga att finna fasci¬
nerande trädmotiv. Beskåda ”grankvinnan” (vålbunden gran, Kärven, Lövsta) omfamnande sin tel¬
I allen
ning, som växer upp från samma rot. vid Öndemo, Tierp, har ett typiskt ”kved”. När det
sjuka barnet drogs genom ett sådant, fick det lik¬
som ett nytt liv. Många barn med ältan har dragits
genom det hålet. Och se på den vresiga, gamla
”krånktallen” vid Upplanda i Tegelsmora!
En säregen trolsk stämning ger teckningen från det
nu försvunna Rickebasta träsk i Alsike. Ur glad¬
vattnet reser sig alarna med ormbunkar och häxört

på styltrörterna.
Thunman tecknade träden så, att åtminstone den
trädkunnige kan se, vilken art det är, men de är
framför allt individer med särprägel. Han hade en
stor förmåga att få fram det karakteristiska.
Mest älskade han kanske att teckna tallar och
ekar. Få kunde teckna tallar som han. Det var
kvasttallen med sin egendomliga förgrening eller
”örntallen” bland renlavskuddarna, det var brusan¬
de furor på ljungröd nio, myrarnas mariga tallar
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Fig. 4 a, b. Vålbundna tallar. Genom stammen har
och fått nytt liv ( t.v.
många sjuka barn dragits
från Öndemo i Tierp). T.h. den vresiga, gamla
"krånktallen” (trolltallen) vid Upplanda i Tegelsmora.

eller havsstrandens vinpinade tallkrumelurer. En
sådan tall i färglitografi var affisch för Thunmanutställningen 1942. Ryagrenarna breder ut sig på
klipporna, och de kloliknande rötterna håller den
segt fast i skrevorna. Motivet är från Fågelsundet.
I lans vänner bland fiskarena där kallade den Thunmantallen.
Han tecknade också ekar vid rös och kummel,
askar, förgätna gravars vakt, viskande aspar i dungen,
lönnar i eld och låga och åsarnas enar i toppiga
urtidsluvor av snö — för att nu delvis citera honom
själv.
Redan i vandrarvisan ”Vi går över daggstänkta
berg” (som han för övrigt som nybakad student im¬
proviserade på en lösmanschett under en vandring i
Sörmland) lät han träden tala till sig. Visan var det
första alstret av hans penna, som kom i tryck (Strix).
Den hade då flera verser, av vilka en lydde:
De väldiga skogarnas sus
går mäktiga som orgeltoners brus.
Och livets vardagsträta
så lätt är att förgäta
vid de väldiga skogarnas brus.

Av förklarliga skäl ströks den versen, då visan in¬
togs i den första diktsamlingen Pan spelar.
Thunmans träd teckningar och träddikter höra
nära samman. Hans bästa träddikt (Träd), som in-

ledningsvis omnämndes, har sagts vara den märkli¬
gaste hyllning till träden, som finns på svenskt språk.
Som sig bör är den tillägnad Rutger Sernander.
Den tolkar vad träden kan skänka oss nutidsmänni¬
skor, sedan tron på deras övernaturliga krafter för¬

svunnit. Sista versen lyder:

Viskande aspar i dungen
brusande furor i ljungröd nio,
var jag av tvivel stungen,
sviktade stundom arm och tro,
tycktes mig livet ett ömkligt skal
mod jag fick vid er sång och ert tal.
Vänner från fordom, sjungen
vandrarn en visa i kvällens sal.

—

Ofta tecknade han ättebackar och gravhögar på
Upplandsslätten med vresvuxna och vindslitna enar
”rotade fast i pinnmo och sten på gravbackens
norra sida”. I dikten Enen låter han denna symboli¬
sera det uppländska sinnelaget:

Du har det magert och svårt och kargt
på livets utmark och sliter argt,
men aldrig släpper du taget,
och därför är du mig en symbol
för kraftens tåga och viljans stål
i det uppländska sinnelaget.
(Tryckt i Upsala Nya Tidning

30/1 1042.)

Visserligen beundrade Thunman träd, men de skul¬
le inte stå var som helst och framför allt inte plan¬
teras så att de t.ex. inkräktade på enarnas marker
i det uppländska landskapet. Han gladde sig åt
Tunåsen med dess stormvridna enar kring den kala
åskammen. Så har den ju sett ut sen forna tider,
och han frågade en gång i en artikel indignerad:
”Vad är det för nitisk herre, som gått och ställt till
med någon sorts plantskola på Tunåsen? Lärkträd
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i rader på en plats som är enens hemvist och där de
lokala förhållandena är sådana, att man nästan kan
tala om en trädgräns. Bort med fingrarna! Låt bli
Tunåsen! Galgbacken ligger tätt intill!”
1 en ståtlig dikt hyllar han eken, ”som står som en
lagman på skogens ting, grubblande fornvis, allvar¬
sam”. Dikten slutar med en historisk kavalkad över
vad en tusenårig ek kan ha upplevt. Dess minnes¬
sång brusar om böndernas Ladulås, om Sturar,
Vasar och Karlar. ”Vad skall du sjunga om oss en

bygden började bli en fara, skrev han dikten ”Till
en ung lantman”. Denne uppmanas att bli sin
odlargärning trogen och att ej låta blända sig av
staden. ”Om inte staden vore tråkig, behövdes inte
där så mycket gyckel”. Dikten slutar med denna
trädsymbolik:
Si, riksens ek har väldig krona.
Mot sten och berg dess rötter spjärna.
I toppen stundens visor tona,
men du är ekens rot och kärna.

gång”?

Thunmans träddikter är inte enbart beskrivan¬
de. Träden har ofta symbolisk betydelse och före¬
kommer med bildlik betydelse i dikter av annat
slag för att ge pregnans åt något som ligger honom
om hjärtat. Vid den tid, då flykten från lands¬

(Tryckt i Olands sånger 1927.)

I en vallondikt hyllar Thunman sin morfar mäster¬
smeden. Då han söker efter hans gravvård på Films
kyrkogård finner han den inte, men där står en
lönn i höstlig färgprakt:

Fig. 5. Rickebasta träsk i Alsike så som Thunman

såg det 1923. Om våren och under regniga somrar
blänker gladvattnet mellan alarna med sina nästan
till stylrötter ombildade stambaser.

gg,

ilf
åt

il

If:

if

m

M9

mmm

. '10

MfSi

WIMM
Ç

-

3|jjL

mm
i
m?
Sî-

i
I
m
,1

■

m

m:

■

s

'%

w
;

*

ggs . _
sfilH
:
■

-

.

«s

g “3?
P- -

jj. ...afa»

48

vA

m

i m
H

;s|yn,
K?.

.v

g

UßtSisS. Sr -ft
■f

m

MM

SS:

M

■\
.

i

■

-

ym

«

\fj

åå

4

K

i

mm

(Tryckt i Olands sånger 1927.)
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i gravens svala gruva ner.
Dig till minne flammar höstens röda bål.

i

L

«

m

s

mm

m,
,

V

..

X

Den gyllne skriften jag förstår.
Se, eldens alla färger glöda.
Det gula gnistrar i det röda
och högt mot himlen flamman slår.
Där lyser svaret på min fråga.
Se, denna lönn i eld och låga
här stolt din gravskrift, gamle smed.
Den passar dig och många andra,
.som här från härdens brand fått vandra
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Fig. 6. En kvasttall (Pinus silvestris f. condensata)
även den en ”krånktall” enligt Thuninan, med sin
egendomliga förgrening från stambasen. Tegelsmora.
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Fig. 8. ”Thunmantallen”, en vresig kusttall vid Fågelsundet vid norra Upplandskusten.
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Fig. 7. En ”örntall” bland kuddar av renlav. Gård¬
skär vid norra Upplandskusten.
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När Thunman efter flera års bortavaro återkom till
sitt hemlandskap är det träden, som hälsar honom
välkommen :
Dina skogars färger falna.
Men jag minns min ungdoms galna
våriigt muntra övermod.
Rörd jag träder på din jord.
Röd och gyllne lunden flammar
som en gammal upplandsfana,
och med handen höjd jag stammar
halvt förgätna ord.
(Tryckt i Upsala Nya Tidning

20/10 1922.)

Under de år han bodde i Oland vid Lövsta bruk
tillkom de flesta teckningarna av offer- och sägensträd. Där skrev han också de flesta av de dikter,
som ingår i samlingen Olands sånger. Dikten Kung
Od är byggd på författarens uppteckningar av upp¬
ländska folkminnen av Odins vilda jakt.
Jakten går fram genom Olands skog. Gudens
springare spränger fram, så att hovarna slår gnistor

ur hällarna. Fradgan lyser om hästens mule och
bog. Dikten är skriven i balladform och alla verser¬
na slutar med refrängen ”genom Ölands skog, genom
Olands skog.” Den galopperande rytmen levandegör
den vilda jakten och de mörka rimorden stämningen
i den sjumila Olandsskogen.
Thunman skriver i samband med träden om liv¬
givande källor: Om Urdkällan som vattnar världs¬
trädet, om Kastalia, skaldernas renande källa vid
askens blanka rot, och om källor vars mulldoftandc
flöden i asplunden lockas fram av källdiserna. Lägg
märke till att han i dikten Hemma i Olands sånger
(om vilken han själv sagt att ”den är jag själv”)
deklarerar:

För mig finns blott en helig källa,
en urtidsbrunn att dricka styrka ur.
Hur givmilt dina flöden välla
du gåtfullt unga eviga natur.
Det är vid den källans flöden som Olof Thunman
blev vän med träden.
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Münchcn/Oberbayern i september 1975
GÖRAN GREYER LARSSON

Måndagen den I september samlades ett sextiotal
dendrologer i München för att under Torgil von
Seths ledning i tio dagar med förläggning i Mün¬
chen besölca sevärdheter i Oberbayern. För program¬
met och dess genomförande ansvarade Göran Greyer
Larsson. Som biträdande ledare fungerade Mårten
Smedberg.

guide Frau Karolina Orgeldinger och hennes vackra
dotter de väsentligaste sevärdheterna i stadens cent¬
rum. I residensets kringbyggda barockträdgård, Hofgarten, beundrades den perfekta skötseln av den
strikta anläggningens träd, häckar och blå-gula
blontbårder kring det lilla öppna ”templet” (1615)
i trädgårdens centrum.

Englischer Garten, stadsrundtur,

Efter stadsrundan lämnade bussarna oss vid det
kinesiska tornet, där te och kaffe intogs i den när¬
belägna restaurangbyggnaden. De spänstigaste pro¬
menerade sedan härifrån över Isarbroarna och ge¬
nom den romantiska naturpark - även den under
Englischer Gartens förvaltning — som ett par kilo¬
meter följer Isars östra strand med de brusande
vattenmassorna inom ständigt hörhåll. Dagen slu¬
tade med gemensam middag på hotellet.

Tisdagen den 2
park vid Isar

Första dagen ägnades åt Münchens stora park Eng¬
lischer Garten, världens måhända största stadspark
om 368 hektar, sont jämsides med Isar som ett långt
grönt band löper genom staden. Vid det nyligen
uppförda japanska tehuset ej långt från Flaus der
Kunst hälsades vi välkomna av Gartendirektor
Meyr viel Förvaltningen för de statliga bayerska slot¬
ten, trädgårdarna och sjöarna, varunder även Eng¬
lischer Garten lyder. På kartor och flygfoto demon¬
strerade parkens ansvarige vårdare Waldemar Pal¬
ten det väldiga områdets utveckling och omfattning
under de närmare 200 år som förflutit sedan Fried¬
rich Ludwig von Sckell 1789 fick uppdraget att an¬
lägga parken.
I det lättande morgondiset, som raffinerat gråtonade parkens lointainer, begynte härefter vår om¬
kring sex km långa promenad, förbi brusande vatten¬
fall, över vidsträckta gröna fält, genom lummiga
lövträdsdungar och buskage, över broar och längs
strömmande vattendrag samt förbi det kinesiska
tornet, från vilket en glad blåsorkester i traditionell
bayersk mundering brukar förlusta gästerna på den
folkliga öl- och korvserveringen under de lummiga
kastanjerna. Från det grekiska rundtemplet (Monopteros) på sin kulle kunde man nu i fjärran se
stadens många torn och väl framme vid den konst¬
gjorda sjön glittrade solen genom pilarnas gardiner
över ivriga vattenfåglar och enstaka roddbåtar. Sep¬
temberdagen blev allt varmare, bollspelande barn
och ungdomar lät kläderna falla, motionerande cyk¬
lister och ryttare sökte skugga och dendrologerna
trängdes pustande under det populära utvärdshusets
glada parasoller, där efter den drygt två timmar
långa promenaden en välsmakande lunch serverades.
I två bussar visade på eftermiddagen vår tyska

—

Grafrath Garten, Paterzeller Ei¬
Onsdagen den 3
benwald, Seiferts trädgård

Grafrath Garten, som lyder under Münchens uni¬
versitet, är ett snart hundraårigt arboretum omfat¬
tande 2,3 hektar norr om Ammersee. Här bedrivs
försöksodling och dendrologiska experiment under
iedxling av anstaltens chef professor von Schönborn, tillika föreståndare för Institut für Forstpflan¬
zenzüchtung. Han hälsade oss välkomna och gav
en orientering om verksamheten.
Professor Koch tog oss med i Der forstbota¬
nische Garten med 422 arter träd och buskar, in¬
klusive varieteter, alla försedda med namnbricka.
Denna promenad genom det kuperade skogsområdet
gav dendrologen åtskilligt att glädjas åt, men in¬
tressantast syntes de försök med en dyrbar och för
lekmannen ytterst komplicerad teknisk mätapparatur, som under Kochs ledning pågick i området för
att registrera luftföroreningarnas inverkan på olika
arter under skilda lokala förhållanden. Här nämndes
om liknande undersökningar inom Münchens stad,
där stadsträdgårdsmästaren utplacerat 300 krukor
innehållande bl.a. thuja och tobaksplanta, i avsikt
att kartlägga föroreningarnas inverkan i olika delatav staden.

Sist tog liila dr Schiebe med oss i Der forstliche
Versuchungsgarten, där hon ”med dendrologisk
51

där Pontius Pilatus pappa när det begav sig var
ståthållare. Den lille Pontius lekte under trädet och
än syns initialerna P. P. som han ristade i stammen,
åtföljda av årtalet 15 f. Kr. Alltnog har just detta
träds ålder trovärdigt kunnat beräknas till 1.500 år
och är således en av Europas äldsta invånare. Idag
är det dock en levande ruin, ett skal kring en rutt¬
nad och tom kärna.

.i i

t* ,

msm
mm

I“

i 'Pí
a
mwm

Upplevelsen av de i form och väsen uråldriga trä¬
den i sin fridlysta skog ackompanjerades eftertryck¬
ligt och effektfullt av skyfall och brakande ljungeld
och en regnvåt och huttrande skara hastade åter till
bussarna på skogsvägen.
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I Hofgarten i München används lie och räfsa vid
vården av trädgården. W. B. foto.

charm” förklarade olika försöksverksamheter. Bl.a.
fick vi veta, att C edrus deudara (Himalajaceder)
här klarar sig dåligt, besvärad under den kalla års¬
tiden av de plötsliga och kraftiga temperaturstegringar som Föhn förorsakar.
Efter lunch i Stegen vid Ammersees nordända
lorlsalte vi söderut till den märkliga idegranskogen
vid Paterzell nära Wessobrunn. Här växer på upp
till 750 m höjd närmare tusen gamla idegranar i ett
urskogsområde, som trots hotande åskmuller och
regntunga skyar djärvt erövrades under ledning av
vår gemytlige guide dr Friedrich Duhme, lärare i
landskapsekologi vid Weihenstephan.
Taxus baceala, granen utan kottar men med
klarröda, köttiga skenfrukter omslutande det stora
lröet, räknas alltså inte till konifererna utan har till¬
delats en egen klass (Taxineae) bland gymnospermerna. Idegranen växer mycket långsamt, träet är
hårt, tungt och elastiskt och var ända in på 1600laln eftersökt för tillverkning av pilbågar, varav ex¬
porten särskilt till England var betydande. Den av¬
verkning som härav blev följden anses här vara en
av orsakerna till den sparsamma förekomsten idag
av detta urgamla träd. Med undantag av fröhyllet
och träet är idegranen giftig, särskilt för hästar.
Enligt maliccn skulle klostrens nunnor
i de
fall kyskhetslöftena befunnits alltför betungande
genom att tugga de giftiga barren ha befriat sig
från komprometterande påföljd av sina kärleks¬
äventyr. Om den ansenliga ålder trädet kan nå för¬
täljer idegranen i Fortingall på skotska höglandet,

—
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I Diessen vid Ammersees södra strand beundrades
den praktfulla barockkyrkan från 1730-talet. Utan¬
för samhället ligger emellertid den berömde träd¬
gårdsarkitekten Alwin Seiferts villa och trädgård.
Seiiert var antroposof och en ivrig förkämpe för
biodynamisk odling, varom han skrivit i sin bok
”Gärten und Ackern ohne Gift”. Han var inne¬
havare av den s.k. Sckellringen, instiftad lill minne
av von Sckell — skaparen av bl.a. Englischer Garten
—och tilldelad Seifert för framstående insatser in¬
om trädgårdskonsten. Han dog 1972 och efter
änkans bortgång i maj 1975 var vårt planerade
besök ovisst. En snabbt improviserad busstur och vi
fick komma in i trädgården. Fint inpassad i ter¬
rängen låg den i sydsluttning med vid utsikt över
det öppna kulturlandskapet. Vid huset, med vård¬
trädet linden som centrum, ett stort uterum med
damm och springvatten, med runt stenbord och blå
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Lisa Bauer och Göran Greyer Larsson vid Tsars vitskuininande vattenmassor i München. W. B. foto.
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En grupp dendrologer nedantör
det grekiska rundtemplet i Eng¬
lischer Garten, München. W. B.
foto.

agapanthus i väldig lergodskruka. Runt bordets stenskiva var inhugget: ”Alles fügt sich und erfüllt sich,
musst es nur erwarten können” (Christian Morgen¬
stern). Platsen omgavs av trädpioner, oleander, cle¬
matis, glyciner och trädgårdsnejlikor. Avskärmad av
bamburidåer en lång simbassäng med direkt kontakt
till solvarm äng och som avslutning i sluttningen en
stor fruktträdgård i ängsmark. Och bakom villan mot
den skyddande muren trädgårdens hjärtpunkt, den
berömda kompostanläggningen samt redskapsbodar.
Ett avskilt, diskret och fridfullt tuskulum omgivet
av den bayerske bondens odlade mark.
Efter en lång dag bestods riklig förplägnad vid
Abendessen i Klostergasthof Andechs, en av Bayerns
äldsta vallfartsorter.
Torsdagen den 4

Ettal, Linderhof, Wieskirche

Dagens upplevelse blev besöket på Linderhof, vårt
västligaste färdmål i Oberbayern, beläget nordväst
om Garmisch-Partenkirchen. På vägen gjordes uppe¬

håll för besök i benediktinerklostret Ettal från 1300talet, berömt för sitt praktfulla läge 900 m över
havet och sin sköna arkitektur. För många blev av¬
färden därifrån alltför snar, vare sig man över¬
väldigad av all denna skönhet länge än ville njuta
den eller tvingades avbryla köandet i souvenirbutiken,
där den berömda gula klosterlikören, beredd av en
mångfald alpörter, utbjöds.

—

Linderhof
kallat ”Ludwig II :s
uppfördes under 1870-talet av Georg
Slottets exteriör är tysk barock med
drag, interiören fransk rokoko med
prägel. Men Linderhofs charm för

Trianon”

—

von Dollman.
vissa franska
stark sydtysk

de gästande
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dendrologerna, som älskvärt guidades av plats¬
chefen arkitekt Feldmann, blev det sällsamma läget
i den bayerska alpnaturen och de många kring slottet
fint planerade trädgårdsanläggningarna. I den om¬
givande romantiska parken besöktes den berömda
Venusgrottan, där Ludwig lät ro sig på den under¬
jordiska sjön i snäckformad, gyllene slup, samt den
moriska kiosken, en färggrann konstruktion i gjut¬
järn, i vars österländska prakt Ludwig drömde på
påfågelstronen under den förgyllda mittkupolen.
Ytterligare kan nämnas ett kapell från 1600-talet,
en pittoresk jakthydda och en monopteros om¬
given av resliga granar. Förmiddagens vackra väder
förgyllde upplevelserna kring Ludwigs mest lyckade
slottsbygge; dröjande lämnade vi trädgårdarna och
parterrens damm, vars fontän slungade sin stråle
högre än någon i Versailles.
Lunch intogs i den pittoreska alpbyn Oberammergau, känd lör sina vart tionde år återkommande
passionsspel. Över Echelsbacher Brücke, där den
djupa ravinen visade sig vara alltför svårforcerad
under den tid som stod till buds, kom vi till Wieskirche, det skönaste byggnadsverket inom bayersk
rokoko. Ett mullrande åskväder utgjöt sina vatten¬
massor över vallfartskyrkan, byggd vid mitten av
1700-talet av Dominikus Zimmerman, men himlens
dunkel kunde inte väsentligt minska den glada upp¬
levelsen av det stora, i guld och vitt skimrande,
ljusa kyrkorummet, där härskaror av förgyllda putti,
sköna änglar och sirliga profeter tycktes mera in¬
bjuda till festlig wienervals än allvarlig gudsåkallan.
Återvägen till München gick över Steingaden, där
eftermiddagskaffe serverades, och Rottenbuch, vars
åldriga basilika med rokokoutsmyckning besöktes.
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När på kvällen den bayerske Jupiter med ett
praktfullt åskväder uppmärksammade besökarna i
antikmuseerna vid Königsplatz, bjöds de åskglada
på museets tempeltrappa på ett celest skådespel av
blixt, dunder och skyfall från en gulviolett himmel,
som i magnifik omramning av den väldiga platsens
tre nyklassisistiska byggnader måste tillfredsställt
den mest kräsne.
Fredagen den 5

—

Olympiaparken, Starnberger See

När de olympiska spelen 1972 skulle hållas i Mün¬
chen beslöt man, att ledmotiv vid planeringen av
de erforderliga anläggningarna skulle vara: mänsk¬
liga mått, lätthet och djärv elegans samt samspel
mellan arkitektur och landskap. Den plats som ut¬
valdes
ett kalt platt område där staden efter kriget
omfattar tre kvadrat¬
vräkt avfall och ruinrester
kilometer och ligger fyra kilometer från stadens cen¬
trum. Detta område har för enorma kostnader för¬
vandlats till Europas största och modernaste sport¬
park och omfattar förutom en stor öppen samlings¬
plats och det 290 m höga Olympiatornet med res¬
taurang bl.a. tre stadion, flera sporthallar och den
olympiska byn, som nu förvandlas till studentbostä¬
der. De arkitektdiskuterade ”tälttaken” av genomlysligt akrylglas upphängda i stålpyloner sträcker ut
sig över nära 75.000 kvadratmeter av anläggningarna.

—

—

Vårt besök blev en drygt två timmars rundvand¬
ring med guide genom det skickligt uppbyggda land¬
skapet. Förbi den konstgjorda sjön med en yta av
80.000 kvadratmeter med å ena sidan fuktig strandfcíAJ&i

äng med rik vegetation å den andra sten och sand¬
strand, över vidsträckta gräsmarker med trädgrup¬
per och buskage, på slingrande väg över den höga
utsiktskullen, genom alléer och blommande buskgrupper. Av de tusentals planterade träden var fler¬
talet lind, men även rönn, bok, silverpil och hassel
m.fl. syntes. Området är från början så planerat
att det idag fungerar dels som centrum för sportoch idrottsevenemang, dels som rekreationsområde
för Münchens befolkning, som utan avgift har till¬
gång till den stora inhägnade parken.

Den enorma satsning som inför olympiaden 1972
gjordes för att skapa detta ”allkonstverk” ville en
av dendrologerna jämföra med Ludwig II :s lidelse¬
fulla engagemang i sina slottsbyggen, ruinerande
men fantastiska praktskapelser, som idag besöks av
100.000-tals turister från hela världen. Münchens
skattebetalare får trösta sig med vetskapen, att
Olympiaparken som samlad arkitektprestation är en
unik fullträff, vars värde inte minst som grönområde
inom millionstaden bara växer med åren, och redan
lockar massor av turister.
Under eftermiddagen körde våra två bussar runt
Starnberger See, belägen omkring två mil sydväst
om München och med sitt milda klimat och friska
luft ett omtyckt utflyktsmål för münchnarna. Med
tunnelbanan når man snabbt orten Starnberg vid
sjöns nordända och grönområdena kring sjön pla¬
neras numera i stor utsträckning för sport och rek¬
reation. Efter lunch i Bernried vid sjöns västra
strand, där doktor Duhme från Weihenstephan
mötte upp som vår guide, promenerade vi genom
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Från Olympiaparken i München
med en del av den olympiska
byn synlig i förgrunden. W.B. foto.
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Framför Herrenchiemsees magnifika fasad spelade fontänerna när dendrologerna samlades till konserten i
slottets ljusskirnrande spegelsal, där kvällen avslutades med Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Teckning av
Lisa Bauer.

den stora parken kring slottet Höhenried med vida
utblickar över sjön. Slott och park fungerar idag
som konvalescent- och vilohem. Sjöns sydända run¬
dades och det stora fritidsområde med strandbad,
ängar för lek och spel samt vidsträckta strövmarker,
som nu skapas vid sjöns östra strand, demonstrera¬
des av Duhme. Den tidigare badförbjudna sjön har
nu återfått sitt rena och klara vatten till glädje
för alla sommarens seglare och simmare.
Denna dag gjorde dendrologerna sig en glad afton
på det världsbekanta Hofbräuhaus, där glasen töm¬
des och dansen tråddes till glada hornmusikanters
polka och vals.
Lördagen den 6

Wasserburg, Eggstätter Seen,

Herrenchiemsee

Den lilla medeltidsstaden Wasserburg, omslingrad
av floden Inn omkring 50 km öster om München,
har alltid lockat till besök med sitt natursköna läge
och sin pittoreska stadsbild. Genom de smala gator¬
na och torgets arkader, förbi de gamla husens vackra
fasader och S:t Jakobs kyrka från 1400-talet nådde
vi genom en brant trappgränd det gamla nunne¬
klostret med sin förvuxna trädgård. Klostret är idag
ålderdomshem och i septembersolen gonade sig de
svartklädda gamla på trädgårdens terrasser i den
branta sydsluttningen ner mot floden. Med vänlig
nyfikenhet togs främlingarna emot i den ”hängan¬
de” klosterträdgården, där gammaldags rosor, liljor
och nejlikor samsades med doftande kryddväxter
under vinstockar och humlerankor.
Vid lunchen i Obing mötte Gartenamtsrat Loose
från Rosenheim och berättade sakkunnigt och under¬
hållande om det märkliga naturskyddsområdet kring
Eggstätter Seen norr om Chiemsee, för vilket han
hade vårdansvaret. Under ett par timmar förde han

oss runt i buss och till fots genom det av natur¬
älskare livligt frekventerade sjölandskapet. Vi skil¬
des från honont på ett lantligt värdshus där öl¬
sejdlarna tömdes under skuggande kastanjer och for
den korta vägen till Chiemsee, Bayerns största sjö.
Den varma dagen låg stilla över sjön, vars vita
segel lyste i det duvblå vattenpanoramat, medan de
nära bergens snö blott anades genom soldiset denna
dag. Båtfärden från Gstadt till Fraueninsel blev
poetisk — en Goethes ”Meeresstille” och ”Glück¬
liche Fahrt”. Den lilla ön tog emot oss under en
halvtimme; med nästa båt nådde vi Flerreninsel,
där vi på bryggan hälsades av Oberregierungsrat
Saukop, slottet Herrenchiemsees förvaltare.
Dendrologiskt intresse på ön har de gamla träden
från klostertiden; anläggningarna kring slottet, Lud¬
wig II :s Versailles, är konventionella, starkt präg¬
lade av sin franska förebild. Kungens svärmiska be¬
undran för bourbonerna inspirerade honom att i
allt söka imitera Solkungens palats. Anläggningarna
— som drog enorma kostnader, större än Ludwigs
blev dock aldrig fullövriga byggen tillsammans
bordade; när kungen dog 1886 upphörde all vidare

byggverksamhet.
Kvällens konsert i slottets spegelsal avslutade be¬
söket på ön. Knappast kan den som inte upplevt
det föreställa sig glansen och prakten i sviten av
palatsets gyllene salar när de strålade i det fladd¬
rande skenet av över 4 000 levande ljus i kronor,
kandelabrar och lampetter. Här spelades Haydn och
Mozart.
Söndagen den 7

—

Schleissheim

Den lediga förmiddagen utnyttjade många till be¬
sök i Alte Pinakothek, ett av världens förnämsta
tavelgallerier. Gemensam lunch åts i slottsvärds55
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Promenadvägen till Obere Firstalm vid Spitzingsee
gav alpflorans vänner rikt utbyte. Eva von Zweigbergk foto.

huset i Schleissheim, strax norr om München, var¬
efter slottet och trädgårdsanläggningarna jämte Lustheim visades av Gartenoberdirektor Sost.
Slottet Schleissheim uppfördes åren 1700— 1727
efter ritningar av Enrico Zuccali och är en av den
europeiska barockens mest påkostade anläggningar.
1 den väl bevarade trädgården ligger som slottets
blickpunkt i huvudaxeln Lustheim, ett redan på
1680-talet av Zuccali byggt trädgårdskasino, som
idag innehåller en förnämlig och vackert arrange¬
rad sanding Meissenporslin.

Måndagen den 8
kenstein

Spitzingsee, Fischbachau, Bir-

Morgonens täta dimmor över sjö och dal följde
vår bussfärd nästan ända upp till Spitzingsee, den
vackra alpsjön 1.100 m över havet nära österrikiska
gränsen. Sjön är utgångspunkt för vandringar och
bergsturer i de omgivande alperna och här finns både
värdshus och hotell. Solen bröt igenom molnen, da¬
gen lovade att bli vacker och det gällde att bestämma
sitt formiddagsprogram.
En skara blomstervänner vandrade upp mot Obere
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Firstalm (1.370 m), de snabbare nådde den gamla
fäbodvallen, de med floran i band glömde sig kvar
på vägen och examinerade bl.a. Senecio alpinus,
Prenanthes purpurea och Adenostyles alliariae. Et t
stort bestand Gentiana asclepiadea — en av de 24
redovisade i min alpflora — samt en lang rad
Carlina acauiis med sina silverstjärnor lysande i
solen var andra glädjeämnen. Den dekorativa blom¬
man läggs gärna av befolkningen som prydnad i föns¬
tren, men är numera helt fridlyst.
En djärvare grupp äntrade linbanans gondoler och
svävade över 500 m upp i höjden mot Taubenstein
(1.700 m) där vandringen i det praktfulla alpland¬
skapet med granarnas toppar djupt nere i sluttningen
gav utblickar över leksaksbyarna i dalbotten och alp¬
massivens snötäcken i fjärran. Här uppe växte Alpenröslein (Rhododendron jerrugineum ) vars röda
ros alpjägaren fäster i hatten.
De försiktiga nöjde sig med den vackra prome¬
naden runt Spitzingsee och kom först till värdshus¬
lunchen.
Den idylliska byn Fischbachau ligger i Ober¬
bayerns kanske skönaste trakter och det visste för¬
visso borgmästaren, som välkomnade oss utanför den
romanska basilikan från 1.000-talet och visade bästa
promenadvägen till Birkenstein. Förbi de pittoreska
bondgårdarna med sina prunkande balkonglådor gick
vägen över alpängens grönska där Colchicum au'ÿ'i*-, v
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Borgmästaren i Fischbachau hälsade välkommen och
talade vackert om sin hembygd och Torgil von Seth
tackade. Eva von Zweigbergk foto.
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Landskapet vid linbanestationen på Taubenstein, 1.611
m.ö.h., samt nedan terrängavsnitt från vägen mot
toppen. Teckningar av Walter Bauer.

tumnale och Polygonum bistorla rikligt blommade.
Genom bokskog och över alpbäckar nådde vi Bir¬
kensteins vackra vallfartskapell i sin björkbacke.
I den blå skymningen körde bussarna in i den
berömda kurorten Tegernsee (740 m) vid den lika
berömda sjön med samma namn. Det gamla benediktinerkiostret vid stranden, som under tidigt 1800tal ombyggdes till kungligt sommarresidens, rym¬
mer idag utom kyrka och internatskola både en väl¬
känd Bräustüberl och en Schlosskeller. Och i slottskällaren gavs bayersk Abendessen med Bachforelle

Blau och Apfelstrudel.
Tisdagen den 9

Weihenstephan

gammalt bayerskt kulturcentrum
Vid Freising
omkring 30 km norr om München — ligger Wei¬
henstephan, en fackhögskola tillhörande Münchens
Tekniska Universitet med utbildning vid fakulteter
för lantbruk, trädgårdsskötsel och bryggerinäring,
-

jämte livsmedelsteknologi. Här finns bl.a. Institut
für Landschaftspflege och Institut für Stauden, Ge¬
hölze und angewandte Pflanzensoziologi, till vilket
senare hör en s k. Sichtungsgarten, som idag fram¬
för allt var målet för vårt intresse. Vi hälsades väl¬
komna av institutionens chef professor Richard
Hansen och ägnade hela förmiddagen åt Sichtungs¬
garten och den gamla parken vid benediktinernas
klosterbyggnad. Senare intogs lunch i Weihenstephans
Bräustüberl och envar kunde pröva ölet från världens
äldsta bryggeri, där den bayerska öltraditionen från
långt före Karl den Stores tid alltjämt vidmakthålles. ”Hopfen und Malz, Gott erhalt’s”, säger bayra¬
ren.

Weihenstephan
VERA GADE

I Bierstubens dunkla dager lyser ölet i sejdlarna
klart och rent
lika klart som solen i Weihenste¬

—

phan, lika rent som blomfärgerna i Staudengarten.
Färger så starka att blomstervänner från England
och Holland inte med säkerhet kunna känna igen
sorterna hemifrån. Det är solstrålningen på Sich¬
tungsgartens 470 m.ö.h. som ger den effekten. Där
vid sin sejdel satt den långskäggige gamle trädgårds¬
mästaren Eugen Kaminski från Beiltigheim, Baden,
när en busslast svenska dendrologer stormade in.
Han hade vallfärdat till Weihenstephan för att före¬
visa sina telningar: en liten fuchsia gracilis pumila
och en vit gentiana och få dem testade i Sichtungs¬
garten.
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Weihenstephan är inte endast säte för världens
äldsta ölbryggeri och benediktinermunkarna och ett
prästseminarium utan även för högre utbildning av
veterinärer, brygg-, livsmedels- och mejeritekniker,
blomster-, frukt- och grönsaksodlare
ja, ett omfattande ’gröncentrum’ håller på att utvecklas här.
För oss medgav tiden en rundvandring i Sichtungsgarten med diplomgärtner Herman Müssel som in¬
struktiv ledare och en hastig promenad i den gamla
parken vid högskolan. Häruppe på kullen bakom
bryggeri och bierstube var det dr Friedrich Duhme,
vår skrattande värd från Eibenwald och andra ut¬
flykter, som visade oss runt. Här fanns stora ekar,
större här i ’boklandet’ där de stå ensamma, än i
det egentliga ekområdet, gamla almar med stam-
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marna täckta av floral hedera, 100-årig ginko, äkta
kastanj, valnöt och tulpanträd, acer saccharum,
roliga tortuosa-former av pil och hassel, stiliga bamburuggar och vackra blommor i lugna, charmiga
trädgårdsrum med sköna sittplatser för de studerande.
Sichtungsgarten ligger nedanför Weihenstephanktdlarna • den är på 5 ha med växthus o.d. och
knuten till det 1948 grundade Institutet för frilandsblommor, vedartade växter och tillämpad plantsociologi under Den statliga läro- och forskningsan¬
stalten för trädgårdsodling i Weihenstephan. I mot¬
sats till de botaniska trädgårdarna skall Sichtungs¬
garten i första hand förevisa träd, buskar och örter
i sina funktioner såsom levande byggnadsmaterial
för trädgårds- och landskapsarkitekter. Institutets i
Sichtungsgarten uppgift är att undersöka växtmaterialets användbarhet i landskapsvård och trädgårds¬
skötsel under olika klimat- och jordmånsförhållanden. Sichtungsgarten Weihenstephan är en av 50
internationella fenologiska trädgårdar, en av de 6
här fastställes petyska rosenprovträdgårdarna,
remiernas handelsnamn för den internationella pe¬
renna föreningen (många hosta-plantor från Nils
H\ lander i Uppsala växte här) kvalitetsbestämning
av perenner företages, här planteras alla de i de tyska
plantskolorna stadigvarande erbjudna inlandsväxt¬
erna, här finns ett sortmuseum för i handeln ut¬
gångna men en gång utbredda och för forskningen
viktiga sorter. Sedan 1948 har Sichtungsgarten varje
år erhållit exemplar från Tysklands trädplantskolor,
så att man 1971 hade 150 arter av lövträd och 20talet av barrträd med ett mycket stort antal varieteter
och sorter.
Den strålande septemberdag då vi besökte Sich¬
tungsgarten gjorde trädgården ett fritt, ljust och
färgrikt intryck. En sådan mängd information, som
särskilt blomster- och buskintresserade här kan ta
del av, kräver naturligtvis betydligt längre tid till
förfogande än vi hade.
vackra mark¬
Men för att ta några exempel
täckande buskar hade effektfullt planterats i stora
ytor — den finbladiga låga symphoricarpus cher.auliii Hanrock, lunicera pileata och cotoneaster
dammeri Skogsholmen. Euonymus sachalinensis lys¬
te med extra stora frukter, och en vacker ’gråplan¬
tering’ var särskilt tilltalande med caryopteris elandonensis Kew blue, perovskia abrotanoides, anemone
dubbel vit
samt salvia
japonica Virvelvind
farinacea och saivia patens bl.a.
En mycket informativ bok om Sichtungsgarten
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En bukett från Sichtungsgarten i Weihenstephan.
Teckning av Lisa Bauer.

kunde köpas på platsen: häri utvecklas begreppet*
Sichtungsgarten och de tankar dess initiativtagare
Karl Foerster hade gjort sig därom, här redogöres
för trädgårdens klimat- och jordmånsförhållanden,
utvecklingen av institutets och trädgårdens arbets¬
uppgifter, enskilda plantgruppers representation och
utveckling, art- och sortförteckningar över plantbeståndet gällande för året 1971 samt ytterligare mera.

LITTERATUR:
Richard Hansen, Sichtungsgarten Weihenstephan 1971.
Verlag Callwey, München 1971.

fanns i Münchens botaniska trädgård. Magnolia fanns
5 olika — grandiflora, macrophylla och tripetala må
nämnas
llex fanns 9 och C edrus 4. Vackert
blommade några av de 4 Hibiscus, den vita sinosyriacus ”Autum Surprise” och syriacus ”Blue Bird”.
Men Rhododendronälskaren gick miste om blom¬
ningen hos de 38 olika exemplar som redovisades.
En lustig liten marktäckare skall nämnas, Duchesnea indica med små gula blommor och frestande
röda smultronlika frukter. Den växer nu även i
kruka i Djursholm.

Pupplinger Aue, två privata

Onsdagen den 10

trädgårdar
Söder om München i Isars dalgång ligger det märk¬
liga naturskyddsområdet Pupplinger Aue, det enda
större orörda flodlandskapet (Wildwasserlandschaft)
i Mellaneuropa. Vänligt intresserad hade dr Wolf¬
gang Zielankowski vid Bayr. Staatsministerium für
Landesentwicklungs- und Umweltsfragen lovat att
denna vackra dag visa oss omkring i området. Om
denna förmiddagens upplevelse läses mera nedan.
Efter lunchen i Klosterbräu Schäftlarn väntade oss
dr Richard Blachian i sin trädgård i Icking i Isar¬
dalen. Blygsamt förklarade han sig vara amatör,
utan annan kunskap och erfarenhet än den som
förvärvats under de 12 år han ägt och odlat sin
trädgård, ej något arkitektplanerat mästerverk men
en trädälskares entusiastiska försök att visa vad som
under gynnsamma omständigheter kan leva även
norr om alperna. Ett privat arboretum med en alfa¬
betisk förteckning upptagande över 300 träd och
buskar alltifrån Abeliophyllum distichum till Zanthoxylum lurnpiperitum, alla i ständig frilandskul¬
tur, om än delyjs med skydd under vintern.
Tvriga spred sig deltagarna över det begränsade
områdets friska grönyta, en naturlig terrass på 700
m höjd med vid utsikt över den öppna floddalen.
Vad fann man då
mitt på planen, vackert teck¬
nande sig mot den gröna mattan, Metasequoia glyptostroboides, som levande växt funnen först 1944
i Kina; dess nära släkting Taxodium distichum
(sumpcypress) ; Davidia involucrata (duv- eller näsduksträd) som första gången blommade i Europa
för 70 år sedan vinkande med sina vita näsdukar
att dess blommor önskade besök; Araucaria araucana
(apträd) från Sydamerika, som ägaren var stolt
kunna visa här; Paulownia tomentosa, vars ljusvio¬
letta blomställning med två sidställda blad är den
japanska kejsarinnans emblem; Caesalpinia japonica
och Dipleronia sinensis ( Aceraceae) , vilka båda ej
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Dendrologen Blachian deltog livligt i övningarna
demonstrerande och förklarande sin samlarlusta un¬
der den sommarvarma solen, men på den skyddade
sittplatsen vid villan samlade hans hustru småning¬
om de törstiga kring forfriskningar av alla tänkbara
slag. I sekt dracks gästernas tackskål och välplacerat var förvisso det silverlöv som fästes på värdens
bröst. Men, undrade yrkesmannen, hur klarar han
problemen i sin trädgård när efter ytterligare 12 år
alla dessa skydclslingar trängs inom det begränsade

området.
Vid besöket i Blachians trädgård antecknade Eli¬
sabeth Tigerschiöld med värdens benägna hjälp
några av de sällsyntare exemplaren i samlingen. Här
följer hennes förteckning och kommentarer;

Acer griseum (Aceraceae) ”Paperbark maple”
från västra Kina, med mörkt kanelfärgad stam där
barken lossnar i breda papperstunna strimlor.
Larix laricina (Pinaceae), syn. americana. ”Ta¬
marack” från norra Nordamerika.
Broussonelia papyrijera (Moraceae) från Kina.
Får bred rundad krona, barken används till papper,
rep och ”tapa”-tyg, bladen sträva på ytan och an¬
vänds som sandpapper.
Franklinia alatamaha (Theaceae) upptäcktes 1765
i Georgia. Fick då Franklins namn. Har ej blivit
sedd i vilt tillstånd sedan 1803, men har bevarats
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med utbrett växtsätt, är väldoftande, har ludna skott,
men det som förvånade oss, blad som mest liknade
hagtorn sblad.
Sorbus thibelica (Rnsaceae) . Sällsynt.
Styrax obassia (Styracaceae) från Japan. Kan bli
10 m. Hängande vita blomställningar.
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I sydvästra München, i Obermenzing, anlade på
50-talet trädgårdsarkitekt Alfred Reich sin privata
trädgård, omsluten av ett skyddande parkområde.
Hans efterlevande hustru tog vänligt emot ett tret¬
tiotal av oss i sitt underbara stora uterum. Huset i
ena hörnet och en diskret långsmal simbassäng (ej
turkosfärgad) längs trädgårdsmuren övervuxen av
rosor och mitt på den sagolikt perfekta gräsplanen
endast två vackra gamla hagtornsträd, under dem
en romantisk grön bänk. Det vida rummet inrama¬
des av stora träd och buskage, skärmar av bambu.
lin strikt blomsterträdgård för perenner fanns utan¬
för det lilla drivhuset, med en skuggande loggia sam¬
manbyggt med boningshuset, men i övrigt inga onö¬
diga blommor i den gröna svalkan. En harmonisk
och rofylld skapelse, en plats för vänlig samvaro,
oförglömligt skön i solnedgångsstämningen.
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1 planteringen framför drivhuset i Alfred Reichs
trädgård syns bl.a. nerium, rhus, wistaria och agapanthus. I fonden boningshuset. Teckning av Lisa
Bauer.
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i kultur. Det finns endast denna art av Franklinia.
Sällsynt.
Leycesteria formosa (Caprifoliaceae) ”Himalay¬
an honeysuckle” en buskart från Nepal med hjärtformiga blad, hängande vita blommor med brun¬
röda högblad, ihåliga stammar.
Maáderúa hypoleuca (Rosaceae) från Kina. Har
fått namn efter E. Madden, växtsamlare i Indien
på 1800-talet. Är en lövfällande buske eller litet träd.
Sällsynt.
Pliotinia serrulata (Rosaceae) från Kina. Ständigt
grön buske eller träd, avlånga läderaktiga blad som
är brunröda som unga, vita blommor.
Quercus myrsinaefolia (Fagaceae) från Japan och
Kina. Ständigt grön. Hör till asiatiska undersläktet
Cyclobalanopsis.
Rhus aromatica (Anacardiaceae) blir 1 m hög
60
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Utblick från loggian över Reichs trädgård, en vacker
privatanläggning i gammal parkmiljö. Eva von Zweigbergk foto.
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Dendrologer beundra den fint anlagda simbassängen
i Alfred Reichs trädgård i Obermenzing, München.
Kva von Zweigbergk foto.

Pupplinger Aue

nåden på denna sträcka blivit 1 468 m. Efter is¬
tidens slut var det oerhörda mängder smältvatten
frän Alpernas glaciärer, som strömmade mot havet
och grävde ut den enorma flodfåra, där Isar idag
väljer sin väg något olika år från år. På nybildade
öar i flodbädden växer då av floden från Alperna
medförda frön upp för att kanske redan vid nästa
högvattenstånd förintas. Högsta vattenstånd inträffar
vid vårfloden, då vattenföringen kan uppnå värden
som 800 m3 per sek, medan lägsta vattenföring är
5 m3. Trakterna här i det bayerska höglandet är
mycket regnrika och den årliga regnmängden uppgår
till 1 800 mm, medan man i München uppmäter ca
590 mm. De timslånga kraftiga åskvädren under
högsommaren gör juli till den regnrikaste månaden,
då däremot februari är den torraste. Hösten ger
ända in mot slutet av oktober soliga, härliga dagar,
och att vädret är härligt i september kan vi intyga
liksom att åskvädren är mycket dramatiska här nere.

Vid Vvolfratshausen mötte oss dr Zielankowski.
Han fäste upp en karta på vår buss och berättade
entusiastiskt om det område vi skulle besöka. Han
skildrade hur svårt det är att skydda fauna och
flora i dessa marker, så närbelägna en storstad som
München. Industrier önskar kraftverk, vägbyggare
vill inte se sina broar hotade av att Isar ändrar sitt
lopp, naturälskare önskar ströva och njuta i dessa
härliga trakter, där de dock genom sin ansenliga
mängd utgör en fara för både blommor och fåglar.
Naturvårdarna har dock hittills lyckats skydda Pupplingcr Aue från blomsterplockning och tältning.

ESTER DAHLGREN

Pupplinger Aue är ett naturskyddsområde ca 30 km
söder om München, som är synnerligen intressant
ur botanisk synpunkt. Aue betyder fuktig äng. När¬
mast Isar karakteriseras den som ” Weiden-Ta marisken-Land” och längre från översvämningsområdet
som ”Schneeheide-Kiefernwald” enligt de botaniska
definitionerna i turistguiden ”Das Bayerische Voralpenland”. Pupplinger Aue blev fridlyst 1912, då
man i Mellaneuropa ville bevara ett flodlandskap,
som icke påverkats av människohand.
Isar rinner upp i Tyrolen 1 740 m över havet,
flyter mellan Karwendelbergen och Gleierschkedjan i västlig riktning, samt vänder i Scharnitz mot
norr in i Bayern. På den bayerska högslätten vid
Pupplinger Aue flyter Isar i en grund, 500 m bred
kalkgrusbädd. När floden vid Isarmünd efter en
352 km lång väg faller ut i Donau har nivåskill-
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I den entusiastiske dendrologen Richard Blachians
trädgård fanns denna Magnolia tripetalafrukt. W. B.
foto.
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Den kulturskyddade bondgården från 1700-talet i Hagenberg, Fischbachau,
blev ivrigt fotograferad för sina charmfulla väggmålningar med bibliska
motiv. Eva von Zweigbergk foto.

Fåglarnas häckningsplatser skyddar man genom att
markera turiststråken på behörigt avstånd från dem.
Dr Zielankowski påpekade den stora betydelse som
Föhn-vinden har för floran i dessa trakter. Hit för
fåglarna frön från Medelhavet, som aldrig skulle
kunna överleva en vinter här, om inte Föhn påver¬
kade temperaturen i så hög grad som den gör i
Alpernas utlöpare. Föhn är en torr vind från Af¬
rika, som i november på några timmar kan höja
temperaturen 30' . Sikten är då så klar att man kan
se långt in i centrala alpområdet. Så långt norr ut
som till Donauområdet når dess makt sällan, men
München påverkas ungefär 25 dagar per år och vid
Alpernas fot påverkas klimatet så ofta som 100 dagar
årligen. Det är Föhn, som gör det möjligt för
dr Richard Blachian i Walchstadt att odla så många
för Tyskland sällsynta träd och buskar från varma¬
re länder. Flans intressanta arboretum besökte vi
senare på dagen.
Efter dr Zielankowskis orientering var vi väl
förberedda för vandringen i området, som tog sin
början i ”Schneeheide-Kiefernwald”-zonen. Erica
carnea (Schneeheide) i stora bestånd med gula knop¬
par i riklig mängd gav en föraning om, hur vackert
rött här skall lysa mot snön i vår. Fröställningen
i olika arter av orkidéer besannade vår ledares upp¬
gift, alt Pupplinger Aue om våren är ett uppskattat
utflyktsmål för orkidéälskare. Gentiana ciliata och
G. germanica samt den vackra vita Dryas octopetala
(fjällsippa) fann vi till vår glädje i riklig blomning.
När vi lämnat tallskogen bakom oss och kommit till
”Weiden-Tamariskregionen” (Salix och Myricaria
germanica) var vi framme vid den mäktiga vita
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kalkgrusbädden, där Isars grönblå vatten strömmade
fram. Dr Zielankowski visade oss, att i somliga ste¬
nar fanns röda granater insprängda och lovade, att
vi lick medföra var sin sten som minne och kanske
utvinna granater till ett smycke av dem. När vi be¬
tänkte stenarnas tyngd var det nog inte många som
föll för frestelsen. Till sin förfäran upptäckte dr Zie¬
lankowski här några stånd av nässlor, renfana och
nattljus, som måste kommit hit i turisternas spår.
För en mindre renlärigs öga lyste dock både natt¬
ljus och renfana vackert gula mot sälgbestånden.
På återvägen till bussarna fann jag den förbryllan¬
de Gentiana asclepiadea, som en dendrolog visat
mig i Eibenwald bei Paterzell och som på intet sätt
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Dendrologer på fältet lyssnar till den populäre guiden
dr Wolfgang Zielankowskis ekologiska föredrag W. B.
loto.
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Utsikt över naturskyddsornrådet Pupplinger Aue i Isars dalgång vid Wolfratshausen söder om München, det
sista bevarade större flodlandskapet (Wildwasserlandschaft) i Mellaneuropa. Eva von Zweigbergk foto.

överensstämde med bilden av denna blomma i min
flora. Gåtan löstes först senare i Münchens botaniska trädgård, där man har ett avgränsat område
för Iridlysta växter. I Tyskland är samtliga gen¬
tianaarter fridlysta. Min gentiana borde alltså ha
återfunnits här
men den saknades. Jag hade dock
turen att träffa på den under några träd litet se¬
nare och fick då av vår ciceron veta, att den så
totalt förändras till utseendet när den växer i skug¬
gan.

I Süddeutsche Zeitung för onsdagen 10/9 fanns
en artikel, som under rubriken ”Das Edelweiss erholt
sich” berättade om naturvårdarnas mödor att skyd¬
da alpväxterna och nu speciellt Edelweiss, som blom¬
made i Berchtesgaden vid denna tidpunkt. Av ar¬
tikeln framgick att rofferiet på alpblommor börjat
gå tillbaka och att blommor, som nästan helt ut¬
rotats, börjar återhämta sig. Man kan dessbättre
odla flera arter som trädgårdsväxter, varför de går
att köpa i blomsteraffärerna.

Att samtliga gentianaarter fridlysts är inte för¬
vånande, ty de lockar till plockning både för sin
skönhets skull och för de olika socker- och bitter¬
ämnen, sonr finns i rötterna. Dessa har alltsedan
antiken använts till att bota magsjukdomar och som
iebernedsättande medel. Anrerogentin är ett av de
bittraste ämnen man känner till. Det utvinnes ur
rötterna av främst G.lutea, G. purpurea och G.asclepiadea. Eftersom bitterämnet är starkt aptitretande, har rötterna använts till brännvin. I rapporter
från 1930-talet berättas, att för likörtillverkningen
i München gick det åt 15 000— 20 000 kg färska
gentiana-rötter, huvudsakligen hämtade från Tyrolen, och enligt en rapport från Schweiz använde
man där år 1938 340 000 kg till destillering av genlianabrännvin. G.lutea växer på alpängar på 8002 800 m höjd i Mellan- och Sydeuropa, på Balkan¬
halvön och i Mellersta Österns bergstrakter. Den
blommar först då den blivit 10 år gammal, så man
förstår att den hotas av utrotning i trakter, där den
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sköidas i stor omfattning. Man har emellertid lyc¬
kats odla den i lågläntare trakter än där den hör
hemma, men då det tar så många år innan rötterna
blir stora nog för att ge lön för mödan (de blir
armljocka och meterlånga), har odlingsförfarandet
icke blivit så framgångsrikt. I Amerika fortsättes
dock försöken.
På en höjd vid Schäftlarn avslutades vår bekant¬
skap med Pupplinger Aue med en magnifik utblick
över Isardalen, där Loisach rinner in i Isar. Dr
Xiclankowski avtackades, fick en varm applåd och
kunde fästa föreningens försilvrade björklöv i hatten.
Därefter njöt vi vår lunch under lindarna vid Be¬
nediktinerklostrets värdshus i Schäftlarn.

Här nedan följer en förteckning över några av de
arter vi sett under exkursionen:
Senecio jacobaea
Ononis repens
Gentiana ciliata
Gentiana germanica
Gentiana asclepiadea
Gypsophila repens
Echium vulgare
Allium suaveolens
Rhinanthus crislatus

Thesium rostratum
Prunella grandijlora
Parnassia palustris

Dryas octopetala
Prenanthes purpurea
Eupatorium cannabinum
Myricaria germanica
Salix elaeagnos
Viburnum lantana
Euphorbia cyparissias
Petasites paradoxus
Polygala carnea
Hutchinsia alpina
Leontodon incanus
Carex humilis

LITTERATUR: Das bayerische Voralpenland av
Frieder Saner, Franckh’sche Verlagshandlung, Stutt¬
gart 1974.
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Botanischer Garten, Nymphen-

Sista dagens förmiddag ägnades Münchens botanis¬
ka trädgård, ansedd som en av Europas vackraste.
Den öppnades 1914 på sin nuvarande plats invid
Nymphenburgs slottspark, varvid inte mindre än
ett hundratal stora träd flyttats från den sekel¬
gamla trädgården vid Karlstor inne i staden. Vi
hälsades välkomna av trädgårdens direktör profes¬
sor Schütz, som bland annat berörde de olägen¬
heter och skador den omgivande storstadens växan¬
de trafik medför för trädgården och dess växter.
Mot störande buller och giftiga avgaser, som särskilt
angripa konifererna och växthusens invånare, söker
man ännu förgäves bot. I två grupper med varsin
guide genomströvade vi trädgården.
En kort promenad förde oss småningom över till
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Nymphenburgs slottsvärdshus, där vi lät oss väl
smaka före eftermiddagens långa parkvandring.
Nymphenburgs slott uppfördes 1664 75 i itali¬
ensk barock under ledning av arkitekterna Agostino
Barelli och Enrico Zuccali, men förändrades och
tillbyggdes in på 1700-talet, då bland annat Fran¬
cois Cuvilliés d. ä. skapade det oförlikneligt eleganta
lilla rokokoslottet Amalienburg
en jaktpaviljong
där även hundarna hade sitt lilla kabinett med blå
kineserier på väggarna. Josef Effner byggde 1716 Pa¬
godenburg, inspirerat av Fjärran Österns kultur och
sirligt utsmyckat med exotiska blommor och fåglar,
och två år senare Badenburg, där den stora bas¬
sängen i blå-vitt holländskt kakel kunde fyllas med
tempererat källvatten.
Om den vidsträckta slottsparken och dess märk¬
liga omgestaltning under 1800-talet skriver träd¬
gårdsarkitekten härnedan.
Avskedsmiddagen hölls i Ratskeller i Münchens
rådhus vid Marienplatz, där resans huvudledare Tor¬
gil von Seth höll sitt tjugosjunde tal i Oberbayern
och minst lika många långhalsade flaskor ädel syd¬
tysk druva tömdes.

—

Münchens botaniska trädgård
VERA GADE

Att besöka botaniska trädgården i München en
vacker dag i början av september betyder att
möta människor. Överallt vimlar det av belåtna
semesterfirare, det är ’Urlaub’ härnere, och i alla
Münchens parker är det ett myller av besökare.
En sådan dag gör botaniska trädgården ett särskilt
festligt intryck. Det stora ’Schmuckhof’ vid huvud¬
ingången i norr prunkar med annueller i överdådigt
flor — bakom de stora gunnera-bladen vid dam¬
men sitter en målarinna på sin lilla fällstol och av¬
bildar de röda näckrosorna i akvarell. De formala
anläggningarna ’Schmuckhof’, och ekologisk-genetiska avdelningen, ligger med botaniska institutets
pompösa byggnad och den låga vita kafébyggnaden
som fonder i nord och syd och utgör tillsammans
en färgrik och stilig vy. Vid kaféet är alla bord upp¬
tagna av öl- och kaffesugna, ett par gamla systrar
på besök från östsidan ger plats på sitt bord åt vår
wurst och sauerkraut. På andra sidan den öppna
rosenanläggningen leker barnen vid fontänen och
statyerna.

Det speciella med denna rosengård är att där finns
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En del av växterna från vandringen genom Pupplinger Aue i Isars flodlandskap tecknade av Lisa Bauer.
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inga rosor. Det livaktiga Sällskapet botaniska träd¬
gårdens vänner har nämligen här påbörjat anlägg¬
ningen av en speciell rosenträdgård och först senare
i höst skall den tillplanteras. Här skall finnas repre¬
sentanter från varje rosengrupp, som har visat sig
betydelsefull i loppet av kulturrosornas utveckling.
Men längre bort lyser några flotta exemplar av Rosa
pomifera med enormt stora, droppformade nypon
och/iora sweginzowii med ett överflöd av flaskformade nypon, ja sammanlagt finns häromkring allaredan
200 buskar av de gamla rosensorterna gallica, moschata, centifolia, damascena osv.
Ytterligare två trädgårdar bekostade av ovan¬
nämnda förening ligger här — vårträdgården och den
lilla anläggningen för fridlysta växter. Finland är
stadigvarande leverantör av plantmaterial till den
sistnämnda, då mängder av växter grävs upp av
besökare. I vårträdgården noterade jag ett flertal
G.ferox, G.sinensis med särskilt sto¬
roliga gleditsia
ra ’tofsar’ av taggar på stammen, G.caspica och den
dubbelt parbladiga G.horrida. De utgör tillsammans
med robinia och sophora skärmplantering åt vår¬
trädgården. Här ligger också ett 1971 med stöd av
vännerna nyuppfört hus för alpina växter innehål¬
lande en ouppvärmd och en frostfri avdelning.
Går man nu mot öster avslutas trädgården på
denna sida av ännu två formala anläggningar — par¬
tiet med nytto- och läkeväxter och den systematiska
avdelningen. Vår förare talade här varmt för Mag¬
’sehr hartig’
nolia alexandrineae
som blommar¬
hela sommaren.

påverkas nu av skadliga avgaser och av salter och
partiklar i luften av gummi och bitumen från gatubeläggningen. Trots detta och krigstidens svåra ska¬
dor därtill har trädgårdens utveckling fram till nu
ansetts vara positiv. Man odlar uppemot 20.000 arter
i en trädgård, som förutom att vara en viktig del
av den bayerska statens naturvetenskapliga samlingar
med omfattande forskningsarbete också är en utom¬
ordentligt vacker och instruktiv park för invånarna
i trakten.
De hitintills beskrivna avdelningarna av trädgår¬
den upptar vid pass halvdelen av den samlade ytan.
Den västra delen av parken är fritt utformad med
de gamla träden mot Nymphenburgs slottspark som
överståndare till rhododendronlunden. Här är varje
år stormutfall
hur det skall gå när alla de präk¬
tiga tallarna och ekarna är borta bekymrar. På grund
av den extremt kalkhaltiga jorden och vattnet ut¬
skiftas vart sjunde år all jord på alternerande om¬
råden, som helt utrymmes, varpå nyplantering sker.
Endast härdiga arter prövas, dock efter tio år är de
borta igen. I januari februari är det ofta 18 grader
kallt nattetid och starkt solsken om dagen, extremt
går temperaturen ner till 26 grader. Överhuvudtaget
är det kamp för träden att överleva
i synnerhet
de i november — december förhärskande ostliga vindarna med luftföroreningar från Munchenområdet gör
stor skada.
I den pittoreska Ormbunksdalen med källa och
ringlande vatten står ytterligare en konstnärinna med
staffli och målar den stolta guldbandsliljan i stark

Norr härom ligger så de stora växthusanläggning¬
arna med en yta av 7 300 m2. De uppfördes med
Frankfurts Palmengarten som förebild och invigdes
år 1914. Då öppnades Münchens nya botaniska träd¬
gård på 20 ha vid Nymphenburgs gamla slottsträdgård. Man hade forslat dit 63 000 m3 åkerjord,
49 400 m3 lerjord och 13 000 m3 sand, och 100 stora

kontrast mot rhododendron, rodgersia och ormbun¬
kar. Här bland ekarna finns en intressant Quercus
petraea, en chimär med dels normala blad och dels

—

—

—

träd flyttade från den gamla alltför trånga träd¬
gården från 1812, förutom allt som i övrigt kun¬
de tas med därifrån. En av orsakerna till valet av
just Nymphenburg som plats för den nya träd¬
gården var den närliggande s.k. Kapucinersko¬
gen, som var ovärderlig som vindskydd och regulator
av mikroklimatet. Kapucinerskogen har dock starkt
reducerats av vägbreddningar och höghusområden,
som endast med möda kunnat förhindras att breda
ut sig vidare i riktning mot trädgården. Man har
också anlagt tillfartsvägar till Autobahn rätt utanför
den del, som rymmer arboretets barrträdsavdelning
utan att bry sig om faran för trädgården. Växterna
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mutationsformen ’laciniata’ på kvistarna.
Tyvärr har ingen haft tid att undersöka trädet
noggrannare, beklagar vår guide
Rudolf Müller
som i synnerhet intresserar sig för dendrologi. På
sin fritid arbetar han med dendrologisk forskning,
då arbetstiden inte medger tillräckligt utrymme
därför — under de gångna åren har man i träd¬
gården mest sysslat med perenner och alpina växter.
På tal om några i plantskolekatalogerna sällan före¬
kommande träd (hl.a. Acer saccharum) beklagade
han också, att man inte hade några svenska katalo¬
ger.
Så följer vidare i den sydliga gränsen mot Nym¬
phenburg den stora sjöanläggningen med bergpar¬
tiet — alpinetet. Här finns representerade växtsam¬
hällen från bl.a. bayerska alperna, kalk- och silikatområden, Pyreneerna, Karpaterna, Nordamerika,

Nya Zeeland och sydliga Sydamerika och Sydafrika,»
Himalaja, Kaukasus med flera. Vintertid täcktes
hela berget med granris av de tre arbetarna med sin
’Meister’, som sköter detta revir. Sammanlagt arbe¬
tar 34 anställda i trädgården uppdelade i grupper
på 4 och med ’Meister’ som medbestämmande för
utvecklingen av det enskilda reviret. Det finns en
filial till trädgårdens alpinet
den botaniska alpträdgården i Schachen söder om Garmisch-Partenkir¬
chen i Wetterstein Gebirge med 1 000 arter på 1 859

Genom en ljus björkdunge kommer vi i trädgår¬
dens norra del till ståtliga mörka barrträd, som
växer fritt och vackert i grupper i gräset. Här lik¬
som överallt i Münchens parker hålls gräset mer
som en slitstark gräsbotten än en fin och ogräsfri
matta. Här växer Tysklands kanske äldsta exemplar
av Picea omorica med många från de nedersta gre¬
narna rotslagna ’ungdomar’ i en krans omkring.
En vacker Picea abies ’virgata’ Karsten vet vår
förare positivt stammar från Sverige.
Genom en lugn öppen parkmiljö med stora löv¬
träd återvänder vi till det blomstrande ’Schmuck¬
hof’ med de stora papegojorna i Nymphenburgerporslin på vakt vid ingången.

m höjd.

Därefter avlöser varandra de växtgeografiska
grupperna: mosse, stepp, arktisk tundra, hed m.fl.
I ljungpartiet har den kalkhaltiga jorden utbytts
inte bara i vanlig ordning med torv, kompost, grus
och sågspån utan även med avkokta humlefrukter

LITTERATUR: Botanischer Garten München: Die
Freilandanlagen, Prof, dr Franz Schötz och dr A.
Kress. Förlag Botanischer Garten München 1975.

från bryggerierna.

__

FREIS ING

m

WE I H EN STEPP AN

SCH LE ISS H E I M_

GRAFRATH GARTEN _0
STEGEN
n

oV

ZäHER

STARNBERG/
’AND Ecl S
0
ICKING

DIESSEN
PATERZELL 0
BERNRIED

_

PJJP PLINGER

WASSER

egRG

AUE

GSTADT
ROTTENBUCH

—

®

PRIEN

V>

STEINGADEN- ®
G£CH E LS BA CHER BRÜ ÄKE
WIES G
'
OBERAMMERGAU
LINDERHOF Q 0

TEGERNSEES

O F.TTAT.

ÍI

-

-Ç/0BING
STATTER SEEM

o

RAUEíiINSEL
BRR ENINSEL

gBIRKENSTCIN;

Ö“SP1TZIN§SEEL
\ ,

G5
i

AM INN

\V
G

w

y

Av de tio dagarna i Oberbayern ägnades två och en halv dag åt sevärdheter i München (Englischer Gar¬
åt Schleissheim och Wei¬
henstephan norr om München, fem längre utflyktsdagar åt Grafrath Garten och Paterzeller Eibenwald;
Ettal, Linderhof och Wies; Wasserburg, Eggstätter Seen och Herrenchiemsee; Spitzingsee och Fischbachau;
Pupplinger Aue jämte två privata trädgårdar samt en halv dag ât färd runt Starnberger See.

ten, Olympiaparken, Nyrnphenburg och Botaniska trädgården), två korta dagar
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Parkstudier i Oberbayern
Text och foto Walter Bauer
Teckningar Lisa Bauer
Der Englische Garten

A

Der Englische Garten är Tysklands
äldsta, för allmänheten upplåtna park
och Münchens största sammanhängande
grönområde. Areal 360 ha. Lätt till¬
gänglig med utrymme för alla slags rek¬
reation och sport.
ett av många i
Det är ett under
detta land - att parken ser ut som den
gör efter alla förödande ingrepp. 1937
breddas på order från högre ort Königs¬
strasse till 30 m varvid 289 stora träd
offras. Aren 1 947 — 1950 måste 6150 al¬
mar fällas på grund av den obotliga
almsj ukan. Under krigsåren förstörs eller
skadas svårt en mängd träd av bomber.
680 stora bombkratrar spolierar delar
av parken. 1963 under en åskstorm
blåser 450 träd ner. Omfattande nyplan¬
tering har emellertid skett. 2500 unga
träd tår utvecklas till nya rumsbegränsade dungar eller till fristående grupper
eller ensamträd. Det hela planerat en¬
ligt F. L. v. Sckells intentioner.
Bilden visar ett sålunda förnyat av¬
snitt, där lövdungar och skogsbryn delar
upp ängsmarken i större och mindre en¬
heter. 1 förgrunden en lind, T ilia cor¬
da ta .
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Thomas Mann som bodde i närheten
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Litteratur: Der Englische Garten av
Christian Bauer, Harbeke Verlag, Mün¬
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här.
1 en novell Herr und Hund, 1919, be¬
rättar han om hur han tillsammans med
sin vän Bauschan upplever olika årstider
och stämningar. Ett enda litet citat ur
den långa novellen: ” Ich bin der Land¬
schaft anhänglich und dankbar, darum
habe ich sie beschrieben. Sie ist mein
Lark und meine Einsamkeit; meine Ge¬
danken und Träume sind mit Ihren Bil¬
dern vermischt und verwachsen, wie das
Laub ihrer Schlingpflanzen mit dem ihrer

M
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chen. Illustrerad med historiska planer.
fotografier och en populär-karta över
parken.
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Der Englische Garten besiktigas av Kur¬
fürst Carl Theodor. Benjamin Thomp¬

m_

son och Friedrich Ludwig von Sckell
lämnar en rapport orn det aktuella lä¬
get (efter Augustin Palme 1867).
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Parken förmedlar trots sin ålder ett ungdom¬
ligt intryck på grund av att stora delar har
måst förnyas. Inom vissa avsnitt har emeller¬
tid äldre träd överlevt krig, stormar och andra
naturkatastrofer. Bl. a. denna bok, omkring 7
m i stamomkrets. Den bör ha funnits på plats
långt innan Der Englische Garten var påtänkt.
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Monopteros från 1837 på en 13 m hög kulle i Der Englische
Garten. I templets centrala del erinrar en minnessten om
Kurfürst Carl Theodor, parkens grundare och Maximilian
Joseph I, under vars tid anläggningen fullbordades.
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Isar, som från söder rinner mot nordost på
östra sidan om Englischer Garten, förser parken
med sitt vatten via kanaler och bäckar, som
kan samla sig till forsande fall.
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Linderhof. Del av nordsluttningens kaskad be¬
gränsad av välvda lövgångar med tätklippt lind.
På andra sidan huvudbyggnaden sydsluttning¬
ens terrasser ined ett Venustempel högst upp.
Till höger om den nedre terrassen står en trehundraårig lind, som enligt traditionen skall
ha givit slottet dess namn.
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Linderhof'
Trädgården färdigställdes under ledning av K. V.
Effner 1880. Italiensk renässans och fransk barock
i sen tappning förenat med ett romantiskt landskap.
Slottet eller snarare villan, uppförd i en dalgång
mellan branta bergsluttningar som med parterrer,
terrasser, trappor, ramper, kaskader, bassänger, löv¬
gångar, paviljonger etc. samverkar till en fast hel-

hetskomposition. Kring denna ett vidsträckt park¬
landskap med mäktiga grupper av barr- och lövträd,
ett landskap som utan bestämda gränser övergår i
skog och vild bergnatur.
LITTERATUR: Schloss Linderhof av Gerhard Hojer,
München 1974.

ÍÉfe

Ett romantiskt avsnitt omedelbart ös¬
ter om terrassanläggningen: monu¬
mentala grupper av barrträd om¬
växlar med solitärer av ek, lönn,
lind, blodbok m. fl. mot bakgrunden
av blånande bergbranter.
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Västra parterren
giardino segreto — begränsad
av ett treillage, ett gallerverk av ribbor som stöd
ior avenbokhäckar. Buxbompyramider, rabatter
med infattning av sommarblommor. En bassäng
med en förgylld skulptur.
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Karl von Effner: plan över trädgårdsanläggningen vid Linderhof.
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En av de anlagda sjöarna i Olym¬
piapark. På andra sidan en del
av det konstgjorda bergmassiv,
som uppförts av 10.000.000 kbm
schaktmassor.

Olympiapark
Oberwiesenfeld — i ett tidigare skede en flack grus¬
slätt i utkanten av München. Under första världs¬
kriget exercisfält, senare flygfält och efter andra
världskriget plats för tio millioner kbm schakt¬
massor från ruiner. Massorna upplagda som en lång¬
sträckt ås. Det var utgångsläget i landskapet när
resultatet av en tävling om Olympiaparken skulle
förverkligas. Vad som sedan hände kan gå till
historien om hur Tysklands i modern tid märk¬
ligaste park gestaltades. Historien om parkens till¬
komst, om projektering och anläggning kan man ta
del av i en vacker och uttömmande bok Spiel und
Sport in der Stadtlandschaft, utgiven av Gerda
Gollwitzer under medverkan av flera inblandade

landskapsarkitekter. Callweys förlag München 1972.
1968 började planeringen. Fyra år senare skulle
parken vara färdig till olympiska spelen. ”Färdig”
är i sanning ett relativt begrepp när det gäller ett
parklandskap, som skall utvecklas och förändras i
får man hoppas hundratals år. Färdiga blev i alla
fall vägar, stigar, trappor, gradänger, ramper, gröna
sluttningar, nyplanterade dungar och trädgrupper,

sjöar, stränder, växtsamhällen för torra och för sum¬
piga zoner o.s.v.
3000 träd planterades. Deras stamomfång kunde
variera mellan 50 och 200 cm, en del var upp till
16 m höga, flyttade från Münchens parker och alléer
eller anskaffade i inhemska och utländska plant¬
skolor.

B
V

Utsikt från bergets högsta topp. Stensatta rampvägar
som i serpentinkurvor följer de branta sluttningarna.
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Manga nationer liar bidragit med minnesgåvor i form
av träd. Här en grupp bergtall från Sverige.
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nFlyttade större lindar vid en av sjöarna. I bakgrunden
utsiktstorn och Theatron i strandsluttningen.
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Svú,
Speglande vattenytor, silverpilar, på stranden en
sumpig zon med kaveldun, starrarter och mycket annat
ekologiskt anpassat kan ge en illusion av något ur¬
sprungligt ”naturligt”. I själva verket är allt vad man
ser i denna omväxlande park anlagt efter ett noga
genomtänkt program.
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Schleissheim
Schlosspark Schleissheim. Utsikt från Neues Schloss mot Lustheim. I den centrala delen kaskaderna och träd¬
gårdens mittaxel en 375 m lång kanal, förenad med en cirkelrund vallgrav kring Lustheim. I förgrunden två
gräsparterrer och på ömse sidor om dessa två broderiparterrer med bl. a. vit Alyssum Benthamii, grå Stachys
lanata och ljusblå Agératum mexicanum. Som häckväxt har man använt den lågväxande kompakta rödbruna
nana-formen av Berberis Thunbergii f. atropurpurea. - På båda sidor om centralaxeln vidtar boskéer av va¬
rierande lövträd och lövbuskar.
Den 1200 m långa och 375 m breda trädgården begränsas av två parallella kanaler som förenas på östra sidan
av Lustheim. En annan cirkelrund kanal omsluter Lustheim. En tredje kanal utgör anläggningens centralaxel
och mynnar ut i en kaskad mellan parterrer och boskéer.
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Boskéerna i Schleisshcim består av dels tuktade lindar i kombination ined fritt växande lövträd och buskar.
Geometriskt formade ruin, kvadratiska, åttakantiga, cirkulära, öppnar sig med
som teckningen visar
försänkta gräsmattor omslutna av låga doseringar, förbundna med radiert utstrålande gångar.
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UTTäkATUR:
Schleissheim, Neues Schloss und Garten av Gerhard
Hojer. München 1973. Även parkens och kanalsyste¬
mets intressanta historia behandlas. En karta visar hur
kanalerna anlagts mellan floderna Würm och Isar
och deras förhållande till Schleissheim i norr, Nym¬
phenburg i söder och Englischer Garten i öster.
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En av kanalerna i Schleissheim.
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Detalj av den centrala barockanläggningen och av slottets västra fasad.

Nymphenburg
Det intressanta med Nymphenburg är bl. a. kon¬
frontationen mellan stram barockträdgård och ett
måleriskt engelskt parklandskap. Äran för att ha
genomfört denna svåra kombination tillkommer
Friedrich Ludwig v. Sckell 1750—1820.
Sckell tillhörde en trädgårdsmästaresläkt med
Skjöld. Han praktiserade i
svenskt ursprung
Frankrike vid Tuillerierna och Versailles och i Eng¬
land hos de stora förnyarna Brown och Repton.
Vid hemkomsten fick han på tysk jord tillfälle att
omsätta sina erfarenheter. Av Brown kan han ha
av Repton hänsynen
lärt sig det stora anslaget

även till de bestående värdena i de barockanlägg¬
ningar han fick förnya. I Nymphenburg behöll
han den äldre anläggningens centralaxel och för¬
vandlade de omgivande barocka delarna till en
romantisk park med tydliga engelska förebilder. När
man från slottsterrassen blickar ut mot väster upp¬
fattas först den centrala delen, Grosses Parterre, med
skulpturer, plate-band, formklippt idegran, gräs¬
mattor. I axelns förlängning en kanal som sträcker
sig bort till Grosse Kaskade. Det hela omslutet av
resliga alléträd.
Vid bortre delen av parterrernas rektanglar öpp-

I«
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HMR
Grosses Parterre sedd från slottsterrassen mot väster.
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1 Mittelpavillon
2 Galerien
3 Innere Pavillons
4 Äußere Pavillons

5 Verbindungsflüge]
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6 Orangeriebau

7 Marstallmuseum
8/13 Pavillons am Rondell
14
15
16
17
18
19
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Kanalkopf
Großes Parterre
Kanal
Große Kaskade
Südl. Kabinettsgarten
Nördl. Kabinettsgarten
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gewächshäuser
Gartenpavillon
Ehern. Menagerie
Sog. Dörfchen
Badenburger See
Parapluie

Wasserlauf
Monopteros
Gruppe des Pan

Brücke

30 Pagodenburger See

i?

31 Parapluie

32 Pagodenburger Tal

:
Schloß und Park Nymphenburg

■'

33 Schloßgaststätte
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Grosse Kaskade.
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trädgårdsstilar kan här upplevas i omedelbar närhet

nar sig två sneda utsiktsgluggar mot det i övrigt
dolda parklandskapet. På vänstra sidan skymtar
Badenburger-See och på högra Pagodenburger-See.
En rundvandring genom parken blir en resa genom
sekler, från tidigt 1700-tal fram till det aktuella
nuet. Två var för sig självständiga och mycket olika

av varandra, båda med sina särdrag bevarade, tack
vare en framsynt planering och en skicklig, om¬

sorgsfull vård. Litteratur: Nymphenburg, Schloss,
Park und Burgen. Amtlicher Führer av Gerhard
Ilojer och Elmar D. Schmid, München 1975.
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Detaljavsnitt från parkens sydvästra del. Monopteros vid Badenburger-See. I bakgrun¬
den en av de båda utsiktsgluggarna mellan barockanläggningen och det engelska park¬

landskapet.
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The Bounfy of Sweden
CHRISTOPHER THACKER
Sommaren 1975 gjorde en grupp tillhörande Garden
History Society en resa i Sverige. Denna engelska
förening ägnar sig framför allt åt studiet av träd¬
gårdars och parkers utveckling genom tiderna och
ur denna historiska synvinkel har vårt land en
hel del att bjuda inte minst ifråga om barockan¬
läggningar. Beröringspunkterna med vår egen för¬
ening är trots olikheterna i målsättning många och
Lustgårdens läsare kan förmodas ha intresse av att
ta del av resekrönikan, som här återges på original¬
språket. Författaren som välvilligt givit sitt tillstånd
härtill, är redaktör för föreningens publikation ”Gar¬
den History”.

To mark the

tour of Swedish gardens this summer,
1 have a heap of papers
travel-notes and notes
on the gardens to be visited; post cards, a street plan
of Stockholm, another of Uppsala; booklets on pa¬
laces and botanic gardens
a couple of hundred
slides; and memories of sunshine, pine-trees and
lakes; gardens and houses and gardens; and out¬
standing interest and kindness shown to us all by
our leaders, guides, hosts and hostesses. This tour
was indeed remarkable for the friendly and whole¬
hearted welcome wich we were given, whether in
brief contacts of an hour or so, or
in the case
of Baron Gösta Adelswärd, who was our companion
for the whole period
and friend during the tour
of our visit.
In eight days, from the 29th of June until the 6th
of July, we visited many gardens and saw a fair
amount of the country. Arriving at Malmö, in the
south, we went north by coach to Stockholm, and
further north to Uppsala, and then returned to the
south, leaving Sweden from the port of Limhamn.
Our first visit was to Skabersjö, owned by Count
Otto Thott
we were greeted by his son and
daughter-in-law, and led trough the courtyard of
the moated seventeenth- and eighteenth-century
mansion, trough the very centre of the building, and
out into the gardens. These gardens, extensive and
with a basically formal plan, looked to have been
much simplified since their first creation in the
seventeenth and eighteenth centuries. Hedges
much hornbeam, and here and there stretches of
philadelphus
were tall, clipped straight, and

—

—

—

—

-

guiding the eye down long allées. One extraordinary
expanse of hornbeam, arching over to form a Yshaped complex of tunnels, was not clipped straight
up, but sloped away up to a lofty ridge, so that
the outside of the tunnels was like an inverted V.
Elsewhere, we admired a sunken rock and water
garden, and, beyond a thickly-wooded mount, a
huge and symmetrically-sloping grassy amphitheatre,
watched over by a temple, and leading to an immense
avenue of fullgrown trees. The first design of this
amphitheatre, laid out in the early 1800’s, had never
been completed, and it had an empty, expectant
look — waiting for gardeners, perhaps, to lay out
parterres, and trundle in tubs of orange trees; or
for scenery and actors; or for antique horsemen or
soldiers, trained to tread out some intricate, ritual
game of Troy.
It was a good beginning, and we drove in fine
spirits to Övedskloster, to be greeted by Baron and
Baroness Ramel, the owners. Övedskloster, as its
name suggests, had once been a convent, but the
building as it stands is a principally eighteenthcentury secular structure. On one side, as with a
French château, there is a cobbled courtyard, partly
enclosed by office and stable buildings. Beyond, on
the other side of the mansion, stretch the gardens.
A central tapis vert extends at right angles to the
house, leading the eye out to the countryside. As at
Skabersjö, we saw a massive pleached arbour
this time one of the flanking sides to the tapis vert.
To the left and to the right of this formal feature,
but concealed from it by the high hedges, are ex¬
to one side, a temple
tensive ”English” gardens
shrouded in luxuriant ivies; meandering paths, broad
lawns — with a full-grown an stately tulip tree;
and to the other, flower-bedding, and a herbaceous
border, backed by the old brickwork of farm buil¬
redings. An interesting juxtaposition of styles
cognisably French and English, yet sufficiently diffe¬
rent from their originals to hold our attention.
On the second day we passed several million pine
trees, arriving in the early evening at Adelsnäs, the
home of the Adelswärd family for the last two
centuries. We were greeted by Baron Johan Adels¬
wärd and Baroness Adelswärd. Baron Johan Adels¬
wärd is the nephew of Baron Gösta Adelswärd, our

—

—

—
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Arbour at Sturefors.

companion and advisor. As we walked up the drive,
a quartet of junior Adelswärds sang welcoming mad¬
rigals, and ushered us through the twilit garden tantalising glimpses of Lutyens-like stonework around
a pond, of a handsome orangery, and a sweeping
and into the castle. Tapestries,
park beyond
a lovely
paintings, more music in the library
visit, all too brief.
Next morning to Sturefors, where we were met
by the owners, Count and Countness Bielke. Like
Ü\ edskloster, Sturefors owes much to French eigh¬
teenth-century influence, having a long central axis

—

—
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to the garden, extending away from the centre of
the mansion through balanced parterres, an elonga¬
ted rectangular bassin, and up a steep slope to a
circular temple. This single axis is beautifully de¬
veloped by the use of varied levels and features, and
the masterly exploitation of the hillslope leading up
to the classical temple. To one side is another horn¬
beam arbour — this one rougher, less regular and
and a migthy circular maze,
more mysterious
half hidden in the trees, with hedges eight or nine
feet tall. To the other side of the central axis is
an English landscape park, with streams, open

meadows and clumps of (rees; a tall ”Chinese” *
tower dominated one part, while nearby there is
an imitation of the He des peupliers at Ermenonville
a moated ring of poplars, with an urn at the
centre. Count Bielke explained that this enchanting
feature was built in the 1820’s as a wedding present
for a bride coming to marry one of the family. The
gardens at Sturefors are extensive and varied. Al¬
though their models were French and English, I
leel that there is also a rich Italian component, for
from the temple high up on the slope there are
broad views over the countryside, and across the
lake wich comes up to the front of the mansion.

This was our third day. A brief midday stop at
Lövstad, home of Axel von Fersen, the lover of
Marie Antoinette, a glimpse of the wooded park
I would have given a great deal to linger there
and on to Sandemar, the home of Flerr Claes Braunerhielm. Without wishing to detract from the
beauties of other Swedish gardens, I can say that
Sandemar was for many of us the most striking
and extraordinary
perhaps, therefore, the most
vividly memorable — of the gardens wich we visited.
The manor house, built of wood at the end of the
seventeenth century, has a most beautiful formal
garden running down towards the sea. Broad gravel
paths, raked in wave-like patterns which caught the
slanting evening light huge — indeed HUGE
clip¬
ped towers and hedges of yew and pine, and a pro¬
lusion of white-painted wooden statuary, dominated
by a mighty Neptune, muscle-bound, arrogant and
disconcertingly casual. We muttered ”Baroque, by
jingo”, and look his photograph. To my mind, San¬
demar was far more Italian than French in its
origins. The symmetry may come from France just
as well as from Italy, but the tree-dimensional effect
of the massive topiary suggests a hillside villa —
Caprarola, with the box-hedges and the soaring
rather than a château.
canephorae, for example
That night we drove on, rather late, to Hanstawiik, where the owners, Herr Olof-Fredrik Smedberg
and Fru Smedberg greeted us, took us for a twilight
walk along the lake to view the Temple of Friend¬
ship, and wined and dined us royally and to our total
delight. More than one of us looked admiringly, en¬
viously, wistfully at the liny paddle-steamer moored
by the shore.

—

Stockholm: To Haga, the royal park. Herr Tor¬
björn Olsson, who had joined us the night before
at Sandemar, was our expert guide, taking us un¬
erringly round the favorite creation of Gustavus III

and his genial gardenarchitect, F. M. Piper. Turkish
pavilions and Turkish tents, and a garden pavilion
of incomparable elegance
decorated in the 1790’s
with delicacy, restored a few years ago with meti¬
culous care, this pavilion has from its final groundfloor room one of the most lovely views imaginable,
across a sweep of lawn to the water, and beyond
to the cliff-face, craggy and ”sublime”. The linking
together of artistry and refinement with the savage
and irregular is a triumph of garden architecture
and landscape design.
If Stockholm may be called the Venice of the
north, Drottningholm is easily the northern Versailles.
Planned and executed by Nicodemus Tessin the
elder and the younger, the palace and the gardens
owe much to Le Vau and to Le Nôtre. Tessin the
younger visited Versailles and met Le Nôtre, and
his notes on Versailles are a precious record of the
state of the French gardens, seen by a master ar¬
chitect and gardener. Drottningholm’s gardens are
now in the middle of extensive restorations, and we
ploughed our way with fascination through newlyplanted bosquets, the paths often clogged with heaps
of clippings. Our visit was brief
through the
main, Versailles-type garden, and across to ”Kina”,
the rococo ”Chinese” pavilion, where we entered
another world, distracting and fascinating. Later
the same evening we returned to the Court Theatre
a
at Drottningholm for Donizetti’s Elisir d’amore
nineteenth-centuryopera, performed with grace, wit
and romantic feeling, in a genuine and elegant
eighteenth-century setting. A very good evening in¬
deed.

—

—

A whole day was devoted to Uppsala, and to
Carl von Linné or Linnaeus, Sweden’s great bo¬
tanist. We visited his botanic garden, the Linneanum
— a garden founded in the 1650’s, and made fa¬
mous throughout Europe by Linnaeus, who was
appointed director of the garden in 1741. Beside
the Linneanum is the Linnean Museum, containing
relics of the botanist. These included a tea-service
made in his lifetime, and decorated with the flower
named after him, the Linnaea borealis. As ”objects”
go, Linnaeus tea-pot gave me as much pleasure as
any single ”thing” I saw in Sweden.
Our guide for the day was Herr Helmuth Wanderoy, the present head gardener of the University
botanic garden — close to the Linneanum, but
unmistakably modern in its atmosphere, though
with planting and plan often close to those of the
original University botanic garden, laid out as such
HI

é: :

.....

KP

-'"firm THI 1 1

:

I

*&
fÿfî? '"v
...

t

£&BRP'jM
/****ÿ
l,:r

~ !»
: -'. .

s,

.

,

.

■-

V

B®

Mmk

jU|

wlllfíhnííiiítii

WÊ

wih

"i

m;ÆÊÈàm

v
mih
ild
m

m

7/7/b
at the end of the eighteenth century. From Uppsala.
we went out to Hammarby, Linnaeus’ small country
house, garden and garden-house. Here the evidence
of ihe botanist's residence was clear and fascinating
— particularly so, the rooms papered with page after
page of engravings from botanical or zoological
works. A modest house, and a tiny study-house in
(he garden — our party of thirty or so, swallowed
up in the space of Övedskloster or Sturefors, was
quite a multitude at Hammarby, crowding in, for
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example, to see the stuffed composite fish, ten feet
long, hanging in the study-house, sent to Linnaeus
by friends with the request that he identify it.
To end the day. we entered the Royal Academy
of Science at Stockholm, being greeted by the chief
librarian, Dr Wilhelm Odelberg, and then visited
the adjoining botanic garden, where we were guided
round the nineteenth- and twentieth-century gardenpark by Professor Rydberg. The tall, domed poly¬
gonal conservatory
Is
the ”Victoria house”

double glazed to withstand the winter cold, and
within, the broad pool is used to grow a wealth of
exotic and most un-Swedish water plants. A strange
sight, but on stu b a plantsman’s day, it was a fitting
coin lusion.
On our last day in Stockholm, special visits were
arranged to the National Museum of Arts, the Royal
Academy of Arts, and to the Tessin Palace. Two
members of our party, Mrs Alison Hodges and Mrs
Florence Boom, have written about these visits:
At the National Museum of Arts in Stockholm
a special exhibition had been arranged for the
Society by the Department of Prints and Drawings.
We were received by Dr Thomas Hail, who explained
that the Museum possesses a collection of 15.000
architectural drawings, dated from 1650 to 1750,
about half of which are French. These were collected
by members of the Tessin and Hårleman families,
eminent Swedish architects of the seventeenth and
eighteenth centuries and who were personally ac¬
quainted with the garden designers André Le Nôtre
and his nephew Claude Desgots.
Many of the designs chosen for exhibition were
lor Versailles, some drawn by Nicodemus Tessin
the younger after Le Nôtre, and they included
interesting alternative designs by Le Nôtre and J. H.
Mansart for a projected cascade to be built to the
north of the Parterre de Latone, about which Ge¬
rold Weber has published an article (Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 1974). Also shown were designs
lor other French royal gardens, designs for Green¬
wich and Windsor by Claude Desgots, and plans
for Drottningholm by Nicodemus Tessin the elder
and the younger.

On display in the Museum was an exhibition of
the work of Louis Jean Desprez, the French artist
whom Gustav III met in Rome in 1784 and brought
to Sweden as his designer of stage settings and
costumes for his Drottningholm Theatre. Desprez
later became architect in charge of royal building
schemes, and designed the copper tents for the Corps
de Garde in Haga park, Stockholm.
At the Royal Academy of Arts, Stockholm, which
is well-known for its art school, we visited the
Library and were able to examine the plans and
drawings of Stourhead and Painshill made by the
Swedish artist F. M. Piper when he was studying
in England in the 1770’s. It was on his return to
Sweden in 1780 that he made the plans for Haga
park in the English manner.
(A. H.)

l he Tessin Palace, at present the residence of
the Governor of Stockholm, was built between 1690
and 1705 by Nicodemus Tessin the younger as his
private mansion. The architecture betrays the in¬
fluence of seventeenth-century Roman Baroque
while the interior decoration of the piano nobile
is mainly derived from the style of Bérain. Through
the hall the enclosed garden can be glimpsed. The
depth of the garden is accentuated at the back by a
gallery reminiscent of Borromini’s trompe l’oeil ar¬
cade at the Palazzo Spada in Rome. The garden,
recently restored by W. Bauer, is of French inspiratwo niched and balustraded pavilions sepa¬
lion
intricate parterre de broderie and small
an
rate
circular pond with water jet from a trapezoidal
parterre of grass at the back. (F.B.)

Driving south from Stockholm we stopped at Norr¬
köping to see the rosarium, on the site of the State
Gardeners’ School
we were greeted by Rektor
Helmer Hellgren, and spent an idyllic while, gazing,
sniffing, inspecting and comparing the great collec¬
tion of shrub roses. So often, rose gardens can be
prickly, barren, boring and discouraging, but the

—

rosarium at Norrköping was none of these. Scented,
licit or timid, colourful, direct or subtle, these roses
are an inspiration to anyone making a new garden.
Go there and see them.
On to Östanå, where Commander Melin and Fru
Melin welcomed us to tea, to their house and their
garden. Their eighteenth-century wooden house has
been rescued from dilapidation, and turned into a
place of beauty. I can think of few houses which re¬
veal so eloquently the enthusiasm, skill and intelli¬
gence of the restorers. Our visit was a short one
”just dropping in” would fit
but we listened
with admiration, and saw with delight. For me,
the most succesful among the many réussites of the
Melins’ restorations was the decoration of a principal
upstairs room, where a light, airy, delicate tendriland-leaf theme had been reconstructed from one
panel in the wall, and applied with marvellous sure¬
ness to the decoration of the entire room.
Our last morning in Sweden had two gardens.
First, to Båstad, to see the Norrvikens gardens. This
garden-complex was created over half a century by
R. Abelin (1864 — 1961), and we were shown round
by his daughter, Fröken Dagmar Abelin. Many
styles of gardens are involved, Italian, Japanese,
Moorish, English, with skilful use of the hillside and
seascapes. From Båstad we hurried to Sofiero, near
Helsingborg, where the royal garden of Gustavus

—
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VI Adolphus, given to the city of Helsingborg, was
opened to the public this year. We were shoum
lawns, borders, and
round a part of the gardens
a deep rhododendron valley in a forest of beech —
by the head gardener, Herr Danielsson.
I have purposely said little about other, non-garden
parts of our Swedish visit. Each of us will remember
many more good moments, exciting glimpses, es¬
pecially of the interiors of the houses we visited the stoves, and the velvety subtlety of their coloured
tiles, at Övedskloster; the centuries-old rocking
horse at Sturefors; the players in the orchestra at
the theatre in Drottningholm, wearing wigs and
bows, and eighteenth-century costumes.

—

the giant Maypole
Other delights were outside
at Övedskloster, or, for myself, missing the day of
exhibitions in Stockholm, a visit to the folk-park
and museum at Skansen, wdiere, in the potager out¬
side the manor house, an old man w'orked, hoeing
between the knee-high beans,

Hear him, scratch and scratch,
turning the dry soil.

This tour was a great success. Peter Hayden from
England, and Baron Gösta Adelswärd from Sweden
deserve the greatest thanks, for planning, admini¬
strering and watching over this venture with such
thought, imagination and kindness. We should thank
too Herr Eskil Gavatin, the representative of Lin¬
köpings Resebyrå, who did much to make our visit
possible and enjoyable. And our many hosts and
hostesses, guides an companions: Count Otto Thott;
Baron and Baroness Ramel; Baron Johan Adelswärd:
Count and Countness Bielke; Herr Claes Braunerhielm; Herr Olof-Fredrik Smedberg and Fru Smed¬
berg; Flerr Torbjörn Olsson; Herr Helmuth Wanderoy; Dr Wilhelm Odelberg; Professor Rydberg; Dr
Thomas Hall; Rektor Helmer Hellgren; Comman¬
der Melin and Fru Melin: Fröken Dagmar Ahel in
and Flerr Danielsson.
if I have omitted some of our friends, 1 am sorry. Let
me add at least, in grateful afterthought, these older
garden-lovers the Tessins, Linné and Piper. Thank
von.

... ~
rj

m

Turkish pavilion, Haga park.
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1928 grupperade en fotograf dendrologsällskapet på Leufstaterrassens breda trätrappa. 48 år senare föreslogs
en liknande uppställning. Överst på terrassen i mitten står värdparet Maud och Carl de Geer.

Dendrologutflykt till Leufsta Bruk
Tidigt på morgonen den 12 juni 1976 startade från
Stockholm en buss med ett femtiotal medlemmar på
en dagsutflykt till Leufsta Bruk i nordöstra Uppland.
Tiden medgav en halv timmes uppehåll i Uppsala
domkyrka vars långvariga restaurering nyligen av¬
slutats. Resan fortsatte sedan på småvägar genom
försommargröna landskap förbi Florornas våta mar¬
ker genom Anderstorps ängar och Österbybruks gam¬
la bebyggelse.

På Leufsta tog värdparet, friherre Carl de Geer
med maka Maud, emot gästerna och samlade skaran
ute på trädgårdsterrassen. Efter en kylig period hade
det ändrat sig till ett soligt önskeväder, som bidrog
till den höga stämningen.
Efter en orientering om bakgrunden till träd¬
gårdens restaurering lämnade Carl de Geer ordet
till Walter Bauer som redogjorde för det omfattande
arbetet, det historiska skeendet, förändringarna un85

der slutet av 1800-talet fram till trädgårdens ut¬
seende under senare delen av 1960-talet, när arbetet
inleddes med inventering och överväganden. På en
av ritningarna kunde dendrologerna jämföra skill¬
naden mellan 1800-talets formspråk och rekonstruk¬
tionens klassicistiska planfigur. Av redogörelsen
framgick det också hur trettio stycken sjuttioåriga
lindar flyttats från en annan del av parken för att
omplanteras i luckor mellan 1600-talets almar i de
båda alléerna.
Under en rundvandring i trädgården hade med¬
lemmarna själva möjlighet att göra studier, disku¬
tera restaureringen och ställa frågor till arbetsled¬
ningen, bl.a. förvaltare Allan Olgemar och gårdsmäs¬
tare Allan Lundvall. Den sistnämnde, som lett ny¬
anläggningen och även ansvarar för det perfekta
underhållet, fick senare på dagen av Ebbe Gyllenstierna mottaga Kungl. Patriotiska Sällskapets me¬
dalj för framstående gärningar inom trädgårdsod¬
lingen.
Efter parkpromenaden intogs lunch i den vackra
matsalen där borden prytts med liljekonvalj och
vita syrener. Föreningens ordförande tackade del
gästfria värdfolket och överlämnade en Kostaskål,
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i vars glas Upplands landskapsblomma, kungsängsliljan, var graverad. Form och gravyr: Lisa Bauer.
Dessutom överlämnades ett inbundet särtryck av
uppsatsen om trädgårdens restaurering (Lustgården
1976) med deltagarnas namnteckningar på ett fftrsättsblad.
Carl de Geer berättade sedan om brukets historia
och presenterade några porträtt av sina anfäder.
Värden och värdinnan delade därefter gästerna i
var sin grupp och visade herrgårdens övriga interiö¬
rer, det vittberömda biblioteket och vagnmuseet in¬
rymt i f.d. orangeriet.
Dagen avslutades i brukskapellet där musikdirek¬
tör Göran Blomberg demonstrerade Cahman-orgeln,
berättade något om och spelade verk av tre stora
barockmästare, J.H. Schein, J.S. Bach och D. Buxte¬
hude. För dem som var specialintresserade av den
unika orgeln fanns det möjligheter att komma upp
på läktaren och få ytterligare en demonstration av
organisten. Men sen var det också slut på Leufstadagen och det återstod bara för gästerna att tacka
för en fin dag, ta farväl och åka hem var och en
till sitt.
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Fig. 1. Perspective from the works thoroughfare look¬
ing towards the main building. In the foreground two
of four old beeches are visible, possibly relics from
the late 18th century. Drawing by Lisa Baiter 1970.

Fig. 1. Perspektiv från bruksgatan mot huvudbyggna¬
den. I förgrunden två av fyra gamla bokar, möjligen
en rest från slutet av 1700-talct. Teckning av Lisa
Bauer 1970.

LEUFSTA BRUK
Trädgårdens restaurering
av
WALTER BAUER

Under 1970— 71 har en omfattande förnyelse av
trädgården vid Leufsla bruk ägt rum. Till grund
för restaureringen har ett program utarbetats för den
del av anläggningen, som begränsas av kanalen,
bruksgatan och de båda åldriga almalléerna. Några
historiska data, som berör trädgårdens utveckling
och förändring under 350 år, meddelas härmed.

/ 627

Louis de Geer arrenderar kronobruket Leufsla.
1643

Köper arrendatorn bruket av Kungi. Maj: t och
Kronan.
Överlåtes egendomen på sonen Emanuel de Geer.
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Fig. 2. Plan av trädgårdens centrala del före omlägg¬
ningen. Efter en uppmätning utförd 1970.

Fig. 2. Plan of the central part of the garden before
the restoration. After a survey conducted in 1970.

/ 680-talet
En odaterad oljemålning visar hur trädgården kan
ha sett ut vid senare delen av 1600-talet. Bortsett
från en del mycket enkla kartors dokumentering är
det första gången man får en bild av denna tidiga
en kvadratisk, plankinhägnad plantering
trädgård
men utan egentligt sammanhang med herrgården.
Den gör emellertid, enligt Sten Karling, ”ett in¬
tryck av kontinental renässanstyp med fyra lika stora
kvarter och gånger kantade av klippta häckar”.

av offren. Trädgården skonades
marna i de båda alléerna.

1692

Eeufsta jämte Stora Wäsby övertas av Charles de
Geer, brorson till Emanuel. Stora förändringar och
moderniseringar belyses av en samtida oljemålning.
Trädgårdens mittaxel har blivit själva gårdsanlägg¬
ningens ryggrad. Byggnader och trädgård bildar en
last samkomponerad enhet.
1719

Ryssarnas härjningar längs kusten. Leufsta blir

i varje fa 1 1 al-

1720

Ateruppförs byggnaderna.
1769

Kusinerna A. F. Barnekow och Emanuel de Geer
företar en resa i Sverige och Danmark, skriver en
dagbok och illustrerar den med trädgårdsplaner och
perspektivskisser i ett elegant akvarellmanér. Dagbo¬
ken finns förvarad i gårdens berömda bibliotek.
På Leufsta har resenärerna den 10 mars daterat
en uppmätning och det är denna plan som använts
till förebild vid 1970-talets restaurering. Fig. 4.

1700-talet
Den naturvetenskapligt bildade Charles de Geer
(1720— 1778) har personlig kontakt med Carl von
Linné. Utbyte av växter förekommer.
1870-talet

ett

Överger man den klassicistiska stilen och modernise-
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Plan för trädgårdens restaurering. W. Bauer

maj 1971.

rar trädgården helt efter det dåvarande modet —
stildragen känns igen från många jämngamla par¬
ker, bl.a. Uppsala universitets park. Parterrer boskéer har på Leufsta ersatts av bl.a. en stor rundel
prydd med blommor och bladväxter i tapetmönster.
Almalléerna är kvar men deras strama trädarkitektur
har mjukats upp av grupper med fritt växande bus¬
kar och träd.

1928
Den 18 juni besöks Leufsta av dendrologföreningen
under dess nionde sommarexkursion. Nils Sylvén be¬
skriver tredagarsturen i Lustgården 1929: ”Som sista
punkt på dagens exkursionsprogram stod Löfsta.
Strax efter 4.30 e.m., den på programmet utsatta ti¬
den, susade också vår långa rad av bilar fram genom
de vackra alléerna av alm eller lönn och alm, som
här redan på långt håll ge besökarna den rätta herrgårdsstämningen.”

I samma årsbok beskriver Rutger Seinander sina
intryck från parken:
”Lövsta-trädgården har sedan barocken genomgått
diverse ändringar under såväl den engelska som den
tyska stilens maktperioder. Det var ganska intressant
att från slot 1st erassen se, hur barockens almar och
andra lövträd bildade ramen kring den lummiga och
höga engelska landskapsträdgården och dess mäktiga
bokar i fonden, medan centrum, som upptogs av
yppiga blomsterrabatter och gräsmattor med ädelgra¬
nar, hängträd, buskar etc., omgivna av ett slingrande
gångsystem, representerade inbrottet av den tyska
stilen i dess bästa form. Ett foto från sekelskiftet,
som jag då mottog från fideikommissarien, min vän
Carl de Geer, lämnar en översiktlig bild av denna
för de svenska herrgårdarna så typiska utveckling.”
Den bild som Sernander åberopade är tagen från
huvudbyggnadens terrass. Den visade hur silvergra¬
nar, thujor, stora syrensnår och mycket annat effek¬
tivt döljer orangeri, växthus och bruksgata. Fig. 19.
89
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Fig. 4. Plan över Leulsta bruk daterad 10 mars 1769
utförd av A. F. Barnekow och E. de Geer. Planen har
lör den centrala delen av trädgården mellan bruksherrgården och bruksgatan använts som förebild vid
1970 års restaurering.

1931

Tre år senare ... Arkitekturminnesföreningens vack¬
ra bok Svensk Trädgårdskonst utkommer. I en upp¬
sats Uppländska bruk skriver Gösta Selling att ”Leufsta bruk på ett lyckligt sätt bevarats till våra dagar.
Brukssamhället och den vackra herrgården utgör till¬
sammans ett storartat exempel på den karolinska
klassicismen sådan den levde kvar under frihetsti¬
dens första decennier. Endast trädgårdsanläggningen
har fått en prägel av 1800-tal som bryter ramen’'.
Planterade rundlar och vindlande gångar jämför Sel¬
ling med den trädgårdsstil som framför allt repre90

f
r

-4

f-'

#

i

I **.* «**,£*.

*•<« * %.*•

I
•%

4

*

â

«5

2*ÿ
Fig. 4. Plan of Lcnfsta Manor Works dated 10 March

1769, made hy A. F. Barnekow and E. de Geer. The
plan of the central section of the garden between the
manor and the thoroughfare was used a model in the
1970 restoration.

senteras av stads- och järnvägsparker från samma
tid och som han anser främmande för den i övrigi
enhetliga miljön.

40 år senare återstår endast några enstaka träd
och buskar som har mycket litet gemensamt med
sekelskiftets yppighet. Av planen mellan alléerna
är det gräsrundlar, grusgångar, tre rabatter, två hängaskar, två hagtornsträd och några förvildade buskage
som finns kvar. Med andra ord en utarmad och ohis¬
torisk interiör främmande för 1760-talets klassicism
men också helt avlägsen från 1870-talets lormspråk
och rika botaniska innehåll.
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Fig. 5. Perspektiv av trädgården från bruksherrgårdens övre våning. Bilden visar en tänkt utveckling av
den då icke påbörjade nyplanteringen som vid det la¬
get endast förelåg i en planskiss. Teckning av Lisa

Bauer 1970.
I960
En höstdag diskuterades på Leufsta tillsammans med
friherre Carl de Geer odi hans familj några olika
alternativ för en restaurering. Vi enas om att planen
Iran 1769 bör vara lämplig som förebild. Fig. 4.
En uppmätning av det aktuella läget beställs av
E. Jernberg samma år och programhandlingar bör¬
jar ta form under hösten och vintern. Infordran av
anbud från ett par olika anläggarefirmor ger vid
handen att arbetet bör kunna göras betydligt billi¬
gare i egen regi.

1970
Under vårvintern forberedes flyttningen av 20 st.
70-åriga lindar från en annan av herrgårdens alléer,
avsedda för luckor i den 250 år äldre almallén. 1
december samma år genomfördes flyttningen. Som
det senare ska visa sig klarade samtliga träd den
vådliga omplanteringen. Fig. 12 — 18.
1971
Utföres under ledning av gårdsmästare Allan Lund¬
vall den omfattande restaureringen av parterrer,
boskéer, gångvägar, planer, bassäng med springvat¬
ten, konstbevattning och myckel annat som ingick
i förnyelseprogrammet. Vid detaljutsättningen av
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Fig. 5. Perspective over the garden front the upper
floor of the manor. The illustration shows a con¬
templated development of the proposed new planting.
which at this time only existed in blueprint. Drawing
by Lisa Bauer 1970.

det komplicerade planmönstret anlitades E. Jernberg
som biträdande tekniker.

1974
Nyanläggningen har utvecklats programenligt inte
minst tack vare ett föredömligt underhållsarbete,
utfört av gårdens eget folk i ett kritiskt skede de
första ömtåliga växtperioderna.
1 augusti samma år, vid en festlig invigningslunch,
kan gästerna konstatera att trädgården har fått sin
avsedda relief. Häckar av lind, idegran, liguster och
berberis tecknar sig skarpskurna i sensommarljuset
mot grus, gräs och tegel. Alla de flyttade lindarna i
alléerna har klarat sig och trädgården har återfått
något av den jämna och resliga inramning som den
haft under ett par hundra år.
Trädgårdens äldre historia är utredd av bl.a. Sten
Karling i Trädgårdskonstens historia i Sverige intill
Le Nötrestilens genombrott, Stockholm 1930 och i
Svenska Trädgårdskonsten, Arkitekt urminnesfören ing¬
en, Stockholm 1931 i en uppsats av Gösta Selling.

Samtliga fotografier tagna av förf.

91

m
?
ijäßfc
r

.

t.

**

m*
■

È*

V/,.
v

««wc

•'

i|

'

wV. *'-;
*%r

*

r
•

■

smÿ-i

/ÿ

.:w:?
ÏS
îî Y;

■
>'-•
■■ ■V'

P"

&j
/i

HP

WSß

-f®

■
;l

L

g

-

T T 1 li 1 IS
JS K tf ri ii IS 3
<*“

1 ¥ IS
1 J ii

u’~ *

'i

11

ft-

~

>1

—-

—

-

•

fe

v|g** 1 -y

p

i

tB

str

i

a
!

m

Äs

m

-5;

KSÇ-

,

S,, i-

.
$

fe;

Fig. 6. Huvudbyggnaden i fonden. En del av diagonalboskéernas lindhäckar i mellanplanet. En av de fyra
gamla bokarna i förgrunden. Bilden tagen i september
1975 intill grindarna vid brukseatan.

IFig. 6. The main building in the background. A see -I
tion of the lime hedges of the diagonal boskets in the
middle distance. One of the four old beeches in the
foreground. Picture taken September 1975 from near
gates to thoroughfare.
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Fig. 7. Parterrer och boskéer sedda från bruksherrgårdens övre våning. Gräsmattorna begränsade av lå¬
ga infattningshäckar jämte plate-band med tegelkross.
Bortom gräsparterrerna framträder boskéernas av lju¬
set accentuerade relief. I skärningspunkten mellan
centralaxel, tväraxel och boskéernas diagonalgångar
en rund bassäng med ett springvatten. På sidorna
skymtar två kvarter med tegelröda rosor (Sarabande

i

■BÜ
Fig. 7. Parterres and boskets seen from upper floor of
manor.

och röda dahlior (Mignontyp) de senare en rest från
trädgården före omläggningen.
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8. Nyplanterad boské maj 1973.
Avstånd mellan buskarna: 30 cm.
Art: l'ilia x intermedia.
Buskarna skall omsluta den ovala planen:
början till ett litet sidorum, ett kabinett, vars
väggar ännu inte fått sin tänkta täthet.
Fig. 8. Newly planted bosket, May 1973.
Distance between bushes: 30 eins. Species:

l'ilia x intermedia.
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Fig. 9. Samma boské september 1975.
Klimatet i odlingszon IV kan väl inte anses
så särskilt gynnsamt. Men tack vare noggrann
skötsel har lindarna på den jämförelsevis korta
tiden vuxit upp till slutgiltig höjd. Genom upp¬
repad klippning har grenar, kvistar och blad
fått avsedd täthet. Tröst för den som har brått¬
om och helst vill se ett resultat omgående.
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Fig. 9. Same bosket, September 1975.
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Fig. 10. Plate-banden soin iir belagda ined rött
tegelkross begränsas av låga häckar till vilka
valts en kompakt form av röd häckberberis :
Berberis 1 hunbergii f. atropurpurea nana. Sam¬
ma röda dvärgform återfann vi på dendrologresan till München 1975 närmare bestämt i
parterrerna vid Schloss Schleissheim.
Fig. 10. The borders, laid with crushed red
brick, are edged with low hedges for which a
compact form of red hedge berberis was chosen :
Berberis Thunbergii f. atropurpurea nana.

Fig. 11. Sett från parterren 1975. De sjuttiofemåriga lindarna och de tvåhundrafemtio år
äldre almarna samsas sida vid sida och bildar
nu en jämn, enhetlig begränsning åt parterrer
och boskéer. Tjugo lindar flyttades och samtli¬
ga klarade den mycket vanskliga omplantering¬
en tack vare den skickligt genomförda opera¬
tionen och den noggranna eftervården.
Fig. 11. Twenty 75 year-old limes have been
planted between 250 years older elms in the
two avenues. Thanks to skilful transplantation
and careful aftercare all the trees survived the
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Fig. 12. I samband med restaureringen av bruksparken vid Leufsta har alléerna mellan orangeri och v äxt¬
hus diskuterats vid olika tillfällen. Trädens ålder är
avsevärd, kanske är det en av landets äldsta almalléer. Efter en tidigare utförd beskärning med kom¬
pletterande gödsling, har flertalet av träden visat tec¬
ken på en verklig föryngring med riklig skottbrytning
som bästa bevis. Det ansågs 1969 självklart att de
skulle stå kvar och att de borde kompletteras med
träd av betydligt större dimension än de spensliga
lindar, som med stora svårigheter klarat konkurrensen
med de äldre träden.
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Fig. 12. Gaps between the 250 300 year-old elms
are to be filled with 70 year-old limes growing else¬
where in the park.
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Fig. 13. Olika möjligheter för anskaffning av större
träd diskuterades. Till sist enades man om att flytta
ca 70 år gamla lindar från en annan allé, den mellan
apoteket och en av ekonomibyggnaderna. 1 augusti
1969 såg träden ut så här: ett väl utvecklat grenverk
med för lindar typiska kronforrner. Träden bedömdes
som flyttbara efter vissa förberedande arbeten. Bl.a.
måste kronvolymen minskas väsentligt.
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Fig. 13. In August 1969 the limes are judged suitable
for transplantation after certain preparatory work.
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Fig. 14. I april 1970 fick Johanssons Träd Service i
Upplands Väsby beställning på beskärningen. Arne
Johansson genomförde virtuost och snabbt det krävan¬
de arbetet. Med linor som enda säkring och en mo¬
torsåg som enda verktyg klättrar och hissar han sig
upp till toppen, sågar av grenarna uppifrån och ner
och formar om kronorna utan att någon gång behöva
studera dem nerifrån markplanet. Träden får även i
detta beskurna tillstånd en form som stämmer med
artens. Den minskade kronvolymen är nödvändig för
att trädet ska få plats på det nya läget i den gamla

allén.
Fig. 14. A specialist prunes the lime-tree crowns.
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Fig. 15. I december 1970 anses tidpunkten lämplig
lör en flyttning, som alltså kan göras utan att störa
den planerade omläggningen av parken i övrigt. Gro¬
par gräves med maskin runt stammarna till ett djup
av 80— 90 cm varvid alla rötter utanför den åter¬
stående rotklumpen klipps av.
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Fig. 15. December 1970. Pits are dug round the trunks
to a depth of 80 90 eins. The roots are pruned.
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Fig. 16. Två grävmaskiner av olika typer dirigeras till
platsen. En lina fästes kring stammen och med hjälp
av den lättare maskinens skopa bändes trädet loss så
mycket att den tyngre maskinens skopa kunde skjutas
in och få fäste under rotklumpen. — Planteringen
hade ursprungligen utförts på en med tegel utfylld
mark, en omständighet som underlättade lyftningen
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Fig. 16. Two excavators co-operate to raise and move
the trees.
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Fig. 17. En speciell stagningsanordning har svetsats
fast på maskinen, vilket gör det möjligt att luta stam¬
men som samtidigt får stöd av två breda kramlor. Tre
bildäck skyddar mot skavning.
Rotklumparnas tjocklek varierar mellan 60— 90 cm
och diametern mellan 200— 250 cm. Stammarnas om¬
krets en meter över mark varierar mellan 150 160
cm. Vikten uppskattas till 5— b ton. (maskinernas
egen vikt är 14,8 ton).
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Fig. 17. The frozen root-mass is 60 90 ems thick,
200 250 ems in diameter. The circumference of the
trunks is 150 160 cms. Weight 5—6 tons.
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Fig. 18. En av de flyttade lindarna på sin nya plats
i norra allén intill orangeriet där gropar har grävts
och ofrusen jord lagts upp i lättillgängliga högar.

Fig. 18. One of the transplanted limes in its new site
in the north avenue near the orangery, where pits
have been dug and unfrozen earth has been piled in
convenient heaps.

Tryckt med bidrag från Kungl. Patriotiska Sällskapet
och Friherre Carl de Geer.
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19. Trädgården i början på 1900-talet: rabatter
tapetmönster, vindlande gångar, barrträd, löv¬
och prydnadsbuskar i fri gruppering. Bilden in¬
i Lustgården 1929. Jmf fig. 7.

SUMMARY

LEUFSTA MANOR WORKS
I lie Garden of Leufsta Manor Works in Uppland
was renewed in 1970 71 following a plan which
has restored something of the classicist character it
had during the latter half of the eighteenth century.
The garden, which dates back to the late seven¬
teenth century, has undergone many changes. An
oil-painting of about 1680 shows it to have been a
simple continental renaissance type with four equally
large quarters and walks bordered by clipped hedges,
but lacking real cohesion with the manor.
Another painting of 1692 reveals that the garden
had been modernized and harmonized with the
manor so that buildings and grounds formed a wellintegrated whole.
A plan from 1769 shows the basic features of the
garden at this time. It is this plan that was followed
in the renovations two centuries later (Fig. 4).
During the 1870s the strictly regular garden was
altered in accordance with contemporary taste. Its
curving walks, circular flowerbeds in wallpaper
pattern and informally grouped bushes and trees are
seen in Fig. 19. Most of this vegetation has long since
disappeared.
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Fig. 19. The garden in the early 20th century: flower¬
beds in wallpaper pattern, winding walks, conifers,
broadleaved trees and ornamental bushes in informal
groups. Picture taken from same point as Fig. 7.

In the late 1960s only a few scattered remains
were preserved of the luxuriant growth of the late
nineteenth century that once filled the garden.
In 1969 Baron Carl de Geer decided to restore
the garden following the 1769 plan, modified to
suit present-day circumstances. A survey of the same
year showed the condition at that time (Fig. 2).
In 1970 a plan of restoration was put forward by
Walter Bauer LAR, landscape architect (Fig. 3).
In 1971 the extensive renewal of parterres, boskets,
walks, courts, basins with springwater, automatic
watering etc. was carried out.
1974. The new gardens has developed according to
plan, not least due to exemplary maintenance by the
staff of the manor in a critical phase — the first de¬
licate period of growth.

In August the same year the guests at a festive
inaugural lunch could verify that the garden had
acquired its intended relief. Hedges of lime, yew,
privet and berberis were in the late summer light
sharply etched against grass, gravel and brick. All
the transplanted lime-trees in the avenues had taken
and the garden had regained something of the re¬
gular and stately setting it had had for two hundred
years.
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Hur National Trust bevarar och restaurerar trädgårdar
D.

J. SALES

Översättning Gösta Adelswärd

—

den för England säregna enskilda
National Trust
stiftelse, som omhänderhar och vårdar hundratals
har
slott, herresäten och andra kulturminnen
också ett stort antal trädgårdar och parker på sin
lott. John Sales, knuten till stiftelsen som trädgårdskonsult, berättar här om riktlinjerna för dessa an¬
läggningars vård och restaurering, vilket kan vara
av intresse även för oss.
Artikeln har varit publicerad i "Garden History”,
den skriftserie som utges av föreningen med samma
namn och kan återges här tack vare dess redaktörs,
Christopher Thacker och författarens tillmötesgående.

—

National Trust, innehar det största antal trädgår¬
som någonsin ägts eller
dar
drygt etthundra
skötts av en enda organisation. De är i alla stilar,
storlekar och grader av betydelse och finns överallt
i England, Wales och Norra Irland. Den skotska
National Trust, som är en organisation för sig, äger
ytterligare en förnämlig uppsättning trädgårdar norr
om gränsen.
Organisationen är mycket medveten om den svåra
och betydelsefulla roll den har genom åtagandet att
bevara historiska trädgårdar av vilka de första kom
i dess ägo i följd av den andra National Trust lagen
av 1937. Utvecklingen gick snabbare efter kriget då
byggnader mottogs av finansdepartementet som be¬
talning för fastighetsskatt och överfördes till N. T.
med tillhörande trädgårdar och parker. År 1949
beslöt N. T. i förening med Royal Horticultural
Society att ta emot trädgårdar, som i sig själva var
av utomordentligt intresse oavsett byggnadernas kva¬
litet. 1 dag utgör dessa trädgårdar en levande histo¬
rik över trädgårdarnas utveckling under de gångna
400 åren innefattande några av de märkligaste
exemplen. Det är omöjligt att dra en bestämd skilje¬
linje mellan trädgårdar och landskapsparker i vilka
bevarandeproblemen är liknande ehuru i en annan
skala. Här äger N. T. ännu en unik samling, som
i estetisk och historisk bemärkelse kompletterar dess

—

trädgårdar.
Hus och trädgårdar är nästan utan undantag ska¬
pade för individer och deras familjer i enlighet med
100

en tids kulturella klimat och stil med ändringar och

tillägg av följande generationer. Byggnader förändras
i detaljerna och förfaller under årens lopp, men kan
återuppföras eller restaureras efter det ursprungliga
mönstret. Trädgårdar och parker skiljer sig från
dessa i så motto, att inte endast detaljerna men
även strukturen ifråga om träd och buskar är för¬
gängliga.
Sällan är föremålen för restaurering enkla och
exakta och ofta blir det en fråga om kompromisser
på grund av motsatsförhållanden mellan olika stilar
å ena sidan och dagens ekonomiska problem och
frågan om tillgänglighet för allmänheten å den andra.
National Trust bildades för 80 år sedan ”för att
bevara platser av intresse för nationen på grund av
deras naturskönhet eller historia”. Dess främsta upp¬
gift måste då vara att bevara. Trustens målsättning
när det gäller att bevara har ställts högt och dess
rättesnöre är att i de trädgårdar den har hand om
så långt det är möjligt bevara känslan av att de är
privatägda. Den har ingen önskan att tävla med
museer eller offentliga parker, som har en helt an¬
nan funktion.

Bevarande
N. T. har alltid bevarat sina egendomar på ett myc¬
ket aktivt sätt och det kan med rätta påstås, att
den varit en av de mest betydelsefulla organisatio¬
nerna som verkat på området under detta århundra¬
de. Ingenting av organisk natur består oförändrat
och detta gäller i all synnerhet om trädgårdar där
förändringarna sker snabbast. Utvecklings- och förfallsprocessen pågår ständigt och paradoxalt nog är
det ej möjligt att underhålla trädgårdar utan att
planera för en avsevärd grad av förändring. Det
befintliga omfånget av plantor och träd är enormt
och varje slag har en egen tidtabell för utveckling
och åldrande från ett till många hundra år varige¬
nom ett fascinerande mönster av varandra övergrip¬
ande växlcyklar skapas. Det är viktigt att dessa för¬
ändringar blir uppmärksammade i förväg och mot¬
verkade genom nyplantering.
Trusten har tagit hand om ett antal egendomar
i vilket växtbeståndet, i synnerhet träden, håller på

att snabbt försämras genom att det har samma åld?r
och kontinuerlig nyplantering ej skett. Typiska
exempel iir de landskapsparker som planterades mot
slutet av 1700-talet, som West Wycomb, för vilken
ett planteringsprogram föreligger samt stora victorianska anläggningar som Waddesdon, där nästan
alla träd planterades för omkring 100 är sedan. Be¬
hovet av nyplantering och av gynnsamma betingel¬
ser i fortsättningen för de unga träd som redan
finns, framtvingar svåra beslut, som leder till att
träd tas bort för att skapa utrymme.

Trädgårdar är ömtåliga ting och kräver mycket
mer än någon annan konstform ständigt underhåll,
inte bara för effekten på kort sikt utan också för
att de ska kunna överleva på lång sikt. I olikhet mot
andra konstverk måste trädgårdar i stor utsträckning
återskapas genom känslig och förutseeende vård.
Därför har det varit nödvändigt att nästan helt och
hållet nyplantera även sådana jämförelsevis moder¬
na trädgårdar som Hidcote och de formbundna de¬
larna av Mount Stewart sedan Trusten övertagit
vården.
På de ställen där intresset har vidmakthållits ge¬
nom åren har sannolikt varje generation gjort några
förändringar i enlighet med dagens smakriktningar,
vilka ändrar eller berikar den ursprungliga planen.
Det förefaller riktigt att dessa förändringar, som
vanligtvis utfördes på grund av den sociala, ekono¬
miska eller kulturella utvecklingen under årens lopp,
blir bevarade, när det är möjligt eftersom de mycket
ofta har ett historiskt egenvärde. Å andra sidan kan
de ibland tänkas skymma den ursprungliga planen
och häri ligger ett dilemma som endast kan lösas
genom att man väger tilläggets inneboende värde
mot dess effekt på den ursprungliga planen. Typiska
exempel på förändringar tillkomna på grund av
utvecklingen är terrasserna vid Powis Castle, som
troligen uppfördes under senare delen av 1600-talet
och som vidareutvecklade kom att innefatta en ut¬
studerad vattenträdgård i dalen anlagd under tidigt
1700-tal. Denna utfördes i holländsk stil och har
nu försvunnit. Terrasserna gjorde ursprungligen ett
ganska kärvt och strängt intryck som framgår av
det kopparstick som ännu finns på Powis. Genera¬
tion elter generation med varierande synsätt och
andra värderingar och med växlande tillgångar, har

frambringat den nuvarande anmärkningsvärt rikt
sammansatta anläggningen. De ursprungliga idegra¬
narna har tuktats oavbrutet, så småningom har stor¬
artade kupoler bildats och former av inte ringa
skulptural verkan har framskapats. Planteringar i

lager på lager har tillkommit och ger en helhets¬
effekt med mycken karaktär och stark verkan. Kanske
är det prövostenen för en anläggnings storhet att den
kan tåla bearbetning i en sådan utsträckning och
ändå överleva. Liksom när det gäller innehållet i
ett hus är det ofta mängden av de individuellt obe¬
tydliga men kollektivt värdefulla detaljerna, som
ger egendomen dess rikedom och variation. Om
man utgår ifrån att en återgång rätt och slätt till
planen för trädgården i originalskicket skulle vara
otänkbar, från vilka kriterier bör man då utgå vid
bedömningen av hur konservering skall ske av vad
som återstår?
Ibland är det möjligt att finna svaret i huset, där
ett liknande ”berikande” ägt rum. Men det rätta
förfarandet bör vara att, så långt det är möjligt,
analysera originalplanens syfte och karakteristiska
egenskaper, att utplåna eller nedtona sådana de¬
taljer som skymmer det väsentliga och att försäkra
sig om att återstoden genom sin höga kvalitet bidrar
både till anläggningens skönhet och intresse.
Målen är sålunda inånga och sammanvävda med
varandra och handlingsprogrammet för en viss träd¬
gård kan läggas upp med hopp om gott resultat
endast genom arkivforskarens, estetens och den
trädgårdssakkunniges förenade ansträngningar, i sam¬
råd med sådana människor som har lokal kännedom
om egendomen, familjen och dess bekantskapskrets.
Ett sådant handlingsprogram måste vara tillräck¬
ligt anpassningsbart för att kunna smälta ny informa¬
tion men måste följas konsekvent. Med hänsyn till
detta är det av vitalt intresse med kontinuitet i
Trustens rådgivande organ liksom med stabilitet i
dess styrelser. Det är trädgårdskonsultens uppgift
att främja och tolka dessa riktlinjer och att leda
trädgårdsmästare på ansvarsfulla poster längs ned¬
ärvda tankebanor. Det är t ex riktigt att Trusten
vidmakthåller och tom utökar speciella plantkollektioner som härstammar från en viss ägare eller
epok i synnerhet i de fall där en trädgård härige¬
nom skulle öka i värde eller få större särprägel.
Men det skulle vara fel om någon nu ger efter för

sin egen smak endast för att ett visst slags växter
eller ett visst sätt att plantera dem är i ropet eller
är hans favoriter. Rabatter måste utformas och träd
och buskar planteras i en stil som överensstämmer
med en trädgårds anda och epok. Till varje pris
måste trädgårdar få behålla sina särdrag och olik¬
heter.

Bortsett från en trädgårds plan i stort beror in¬
trycket den ger på den samlade effekten av dess
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vikliga detaljer. Sättet på vilket gräsmattorna klipps,
gräskanterna och idegranshäckarna trimmas, bus¬
karna beskärs och rabattblomstren binds opp har en
betydande inverkan på sceneriet. I varje särskilt fall
bör underhållets art vara i samstämmighet med träd¬
gårdens stil och det skulle vara lika galet att klippa
gräset för lågt i en landskapspark som Stourhead
som det skulle vara att låta gräskanterna på Montacute bli lurviga. Värdet av kontraster ifråga om
gräsets karaktär är en enkel men betydelsefull fak¬
tor när det gäller att bibehålla stil och variation i
en trädgård. Vanan att kanthugga gräskanterna år¬
ligen eller oftare med kantjärn har, tillsammans
med erosionen, den verkan att gångar och inkörsvägar blir allt bredare vilket under årens lopp kan
förändra skalan helt och hållet. I förening med as¬
falt — urbaniseringens inflytande
kan resultatet
bli olyckligt och bl a på Montacute har det blivit
nödvändigt att återställa gräset till mer än en fots
bredd på varje sida av en del gångar liksom att
återinföra grusbeläggningen. Om gräsplaner blir
mindre år från år är det likaså en sanning att
häckar blir större, varigenom skalan förändras i
förhållande till annat, vilket också innebär att de
blir svårare och dyrare i underhåll. På Povvis och
Blicking är det värt att bevara den effekt de stora
idegranarna gör så länge som möjligt men i många
andra fall har idegrans-, bok- och avenbokshäckar
beskurits mycket hårt i syfte att helt förnya dem.
Om man lämnar dem utan åtgärd, kommer så¬
dana grupper av städsegröna växter som rhododen¬
dron, lager, järnek och idegran ofta att växa sig
större än som en gång avsågs, förstöra utsikter och
breda ut sig över stora områden. Vid Arlington
Court har en enda Rhododendron ponticum genom
avläggare täckt drygt ett fjärdedels tunnland. I så¬
dana fall börjar man att röja i mitten så att återväxten kan uppträda innan området öppnas för

—

■

insyn.
Med massproduktionen av standardiserade artik¬
lar följer en tendens att mångfaldiga likartade mo¬
deller av trädgårdsmöbler och andra trädgårdstillbehör vilket skadar individualiteten. Överallt där det
är möjligt (och detta är ibland kostsamt) bör bän¬
kar ornament och färger vara unika för stället. Det
behöver inte ens sägas att lokala och traditionella
material skall användas för gångar, murar och andra
artefakter.
Vikten av god och beprövad hortikulturell teknik
skall ej förglömmas och kan inte nog understrykas
då det gäller att bevara trädgårdar; detta är skälet
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varför trädgårdskonsulter har en grundläggande hor¬
tikulturell träning. En ständig tillgång på utbildad
arbetskraft, med erfarenhet av varje enskildhet be¬
träffande trädgårdars underhåll är av allra största
betydelse som stöd för de ansvariga trädgårdsmäs¬
tarna i deras krävande arbete. Hur goda föresatser¬
na än är, blir resultatet bedrövligt om inte full
hänsyn tas till de mångahanda problem som klimat,
läge, och sjukdomar medför och om sådant inte
tas med i beräkningen vid valet av växter, liksom
det är viktigt att de vårdas sakkunnigt och hålls
under noggrann uppsikt. Det är också nödvändigt
att kunna bilda sig en uppfattning om vilken effekt
plantor och träd ger när de nått mognad och full
utveckling.

Men hur mycket Trusten än skulle vilja göra för
att bevara sina trädgårdar är den som alla andra

bunden av ekonomiska realiteter. Trädgårdar måste
skräddarsys för att passa den personal som man har
råd till och till den beräknade inkomsten. Till den
ändan är det av största vikt att koncentrera an¬
strängningarna på de verkligt betydelsefulla aspek¬
terna för en trädgårds bevarande och att till ett
minimum minska önskvärda men oväsentliga, arbets¬
intensiva odlingar
t ex i växthus eller av grönsaker, snittblommor eller plantor, såvida inte detta
är till fördel för trädgården. Trädgårdskonsullerna
är ständigt på jakt efter utvägar för att spara ar¬
betskraft t ex genom att ersätta årlig utplantering
med permanent och genom mekanisering. Sådana
förslag välkomnas alltid av de regionala ombuden
som förvaltar egendomarna och som har det svåra
uppdraget att få inkomster och utgifter att gå ihop.
Ehuru det skulle vara fel att låta den grundläg¬
gande målsättningen för en trädgårds bevarande i
någon högre grad påverkas av besökare, vore det
galet att inte betrakta dem som en betydelsefull
faktor. Besökarnas cirkulerande och spridning och
slitaget på gräsmattorna betyder mycket. Trädgår¬
dar som skapades med tanke på ganska få besökare
kan nu få motta flera tusen på en enda week-end.
Fastän många metoder kan användas för att minska
verkningarna, kan den för en trädgård nödvändiga
vilan gå förlorad även när det är ett måttligt antal,
och för många kan leda till ett förintande av den
frid och skönhet som de i grund och botten just
kommit för att uppleva. Den fridfulla karaktär som
man associerar med herrgårdsträdgårdar från gång¬
en tid är svår nog att åstadkomma i det tjugonde
århundradet. När en olöslig konflikt uppstår mellan
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visar en bild av VVest1. Kip
som gjorde Englands motsvarighet till Eric Dahlbergs Svecia Antiqua
bury från 1712 som bl a legat till grund för den ännu pågående restaureringen. Kips view of Westbury.

öppethållande och bevarande måste Trustens plikt
klart vara att värna det senare.
Restaurering

Trustens huvudsakliga arbete ligger i att bevara
existerande trädgårdar men de har kommit i Trus¬
tens ägo i varierande skick och i alla stadier av
utveckling ocli förfall. Det har redan visats att kon¬
serveringsprocessen i de flesta trädgårdar innefattar
en periodisk restaurering av alla delar i tur och ord¬
ning. Í några fall, som Knigthshayes, är den nyare
delen av trädgården fortfarande under utformning,
i andra som Sissinghurst och Hidcote har Trusten
fått överta trädgårdarna direkt från den ursprung¬
liga skaparen medan den i många fall, som jag
redan beskrivit, övertagit ansvaret sedan en familj
i generationer stått för det. Ibland återstår nästan
ingenting eller också är återstoden helt förfallen.

Under sådana omständigheter och då tillräckliga
medel stått till förfogande har Trusten haft möjlig¬
heter att börja en total restaurering.
Vid Westburv Court i Gloucestershire, har restau¬
reringen av trädgården, som är ett sällsynt exempel
på det sena 1600-talets holländska stil, kommit långt.
Detta har möjliggjorts tack vare en anonym dona¬
tor, anslag från the Historic Buildings Council,
samt bidrag från the County Council och gåvor från
vårt eget land och utlandet. Tack vare ett kop¬
parstick av Kip utgivet 1712, som visar dess kana¬
ler och byggnader och de noggranna anteckningar
som fördes av dess skapare Maynard Colchester,
har det varit möjligt att erhålla en ganska exakt
bild av trädgårdens ursprungliga utseende. Även
om det har befunnits nödvändigt att utelämna an¬
läggningar som köksträdgården på grund av under¬
hållskostnaderna, har man kunnat ge en ganska god
föreställning om denna stil, delvis genom att be103
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gränsa växtmaterialet till sådant som infördes före
1700 innefattade vad som nämns i anteckningarna,
gamla fruktträdssorter, lökväxter, kryddörter och
träd.
Moseley Old Hall i Staffordshire, accepterades av
Trusten på grund av dess samband med Charles
Stuart efter slaget vid Worchester. (Sedermera kung
Charles II, förlorade slaget 1651 och tvingades fly
från England. Övers. anm.). Här har en ursprung¬
ligen förfallen anläggning förvandlats till en trädgård
representativ för 1649 med knutparterr, lövgång,
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2. Westbury Court. Ett till
sina grunddrag sällsynt välbevarat exempel på den
trädgårdsstil,
holländska
som blev populär i Eng¬
land under Wilhelms av
O ran i en regering. Westbury
Court. The garden in 1973.
Photograph by courtesy of
the National Trust.

fruktträdgård och hasselnötsgång. Även i detta fall
har man begränsat sig till växtmaterial från 1600talet.

När Little Moreton Hall — korsvirkeshuset från
1500-talet i Chesire
förvärvades av Trusten, var
stället med sina vallgravar i ett till hälften förfallet
skick och innehöll endast en gammal fruktträdgård
och en jordkulle, som under tidigt 1600-tal kan ha
tjänat som ’mount’ varifrån man kunde betrakta
det omkringliggande landskapet. Med åren rensades
vallgraven upp och trädgården sattes i bättre skick,
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3. Little Moreton Hall.
Herrgård från 1500-talet,
vallgravsornfattade,
vans
mycket förfallna trädgård
nu rustas upp och rekon¬
strueras. Little Moreton
Hall. The house and moat.
Photograph by courtesy of
the National Trust.
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4. Little Moreton Hall.
Den nyanlagda knutparterren, en rekonstruktion på
grundval av en ritning från
tiden. Little Moreton Hall.
The knot garden from a
design by Leonard Meager
in The English Gardener
1670. Photograph by cour¬
tesy of the National Trust.
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men det var inte förrän 1973 som det blev möjligt

avlägsna sådana gräsligheter som plattgångar
av maskinslaget tegel och att planlägga återställan-
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det av en tidstypisk trädgård. En häckkantad gång
omfattar nu den föryngrade fruktträdgården och ut¬
siktskullen och norr om byggnaden ligger en knutü!Ki8ÜSP!liiü
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parterr efter en ritning i The English Gardener
utgiven 1670 av Leonard Meager, passande för ett
anspråkslöst hus från denna period.

Vid Erdding nära Wrexham håller Trusten på
att restaurera cn byggnad och trädgård av oerhört
stort intresse från de ödeläggande följderna av ett
gruvras och trettio års vanskötsel. Detta kan ske
tack vare donatorns stora frikostighet. Här kommer
vi att få hjälp av ett kopparstick föreställande den
ursprungliga symmetriska, formbundna anläggningen
från tidigt 1700-tal av vilken huvuddragen fortfa¬
rande finns kvar. Restaureringsforetaget är redan på
väg ifråga om väsentligheterna i planen, men i detta
fall är avsikten att behålla vissa betydelsefulla mo¬
difikationer från aderton- och nittonhundratalet. Det
finns mycket dokumentärt material om detta ställe
som t ex omfattar förteckningar på fruktträd upp¬
gjorda av trädgårdsmästaren 1718 och 1725.

Under det europeiska byggnadsvårdsåret 1975 tog
Trusten fördel av en unik möjlighet att restaurera
anläggningen vid Ham House i Surrey enligt en
plan från 1672. Planen och en modell visades på
den utställning om slott och herresäten (Country
House Exhibition) som hölls på Victoria and Al¬
bert Museum hosten 1975. Ehuru dold av en del
planteringar frän 1800-talet finns den ursprungliga
planen, förvånansvärt nog, bevarad i huvuddrag och
måste vara en av de äldsta i landet. Först i tur att
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restaureras är den södra huvuddelen av trädgården,
nedanför terrassmuren, men dess åtta av breda

grusgångar inramade gräsparterrer. Senare, när eko¬
nomin tillåter, följer återställandet av boskékvarteret
(’Wilderness’) och av formträdgården i öster.

Sammanfattning

National Trust är en oberoende stiftelse utan stat¬
ligt stöd och kan endast upprätthålla sin målsätt¬
ning och nå resultat inom ramen för de inkomster
den har Irån fonder, gåvor, anslag och medlems¬
avgifter. Takten ifråga om restaureringar och gra¬
den av omsorg i underhållet måste vägas mot de
finansiella möjligheterna och problemen är särskilt
svåra under en period då stark inflation råder. Icke
desto mindre äger Trusten, vilka brister den än må
ha, två enorma fördelar framför privatpersoner och
statliga organ i synnerhet när det gäller underhållet
av trädgårdar och parker. Den första är möjligheten
att se saker på lång sikt, oanfäktad av nödvändig¬
heten att nå snabba resultat och populära effekter.
Den andra är kontinuiteten i dess målsättning, vari¬
genom vägen mot de ärvda målen fullföljs enligt
en överenskommen plan oavsett om uppehåll sker.
Sådant kan endast åstadkommas av en oberoende
stiftelse som i en växande medlemskader äger ett
stöd för sina ansträngningar både moraliskt och eko¬
nomiskt.

Smärre meddelande och notiser
Alnus incana (L.) Moench f. tortuosa
Skruval

—

en ny form av gråal
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Ainus incana f tortuosa från Västergötland, Suntaks socken, Marieberg. Foto
(i. Malm 1975.

För drygt två år sedan passerade Herry Carlsson,
bosatt i Madängsholm, ett markområde tillhörigt
Mariebergs gård, Suntaks socken, Västergötland. 1
en sänka i terrängen, ganska nära den plats, där
järnvägen mellan Falköping och Tidaholm korsar
ån Ösan, upptäckte han ett bestånd av ett träd med
ett egendomligt växtsätt. Genom de skruvformigt
vridna stammarna och grenarna, som längst upp
övergick i pisklikt hängande skott, erinrade träden
på avstånd om afrikanska stäppacacior, ett intryck,
som förstärktes genom det höga gräs, som domine¬
rade markvegetationen.
Det var vid tillfället vinter och träden var olövade,
varför Flerry Carlsson bestämde sig för att återkom¬
ma till sommaren för närmare besiktning. Det visade
sig då vara en mycket ovanlig form av gråal, Al¬
nus incana, som ingen i trakten kände till eller
tidigare hade sett.

Så småningom tog Herry Carlsson kontakt ined
undertecknad i frågan men ett gemensamt besök
vid albeståndet kunde först ske sommaren 1975.
Bland alar, såväl grå- som klibbalen, är talrika
avvikande former kända. Hylander har bl.a. i Lust¬
gården 1956— 57 behandlat de flik- och småbladiga
formerna, som äger intressanta parallellformer bland
björkarna, någon al med så avvikande skottbyggnad
som den vid Marieberg känner vi inte till, varför
en latinsk diagnos bifogas. Om skruvalen påminnan¬
de former förekommer exempelvis inom släktena
Betula, Corylus, Fagus, Robinia och Salix.
Att ett äldre träd av så avvikande utseende kunnat
undgå uppmärksamhet verkar egendomligt. Vid ef¬
terforskning fann vi, att A. Hiilphers bland sina
dendrologiska notiser från Västergötland nämnt och
avbildat samma egendomliga gråal från Marieberg
(Lustgården 1932, s. 120). Det är intressant att
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se, att trädet behållit sin karaktär under de 45 år
som gått mellan fotograferingstill fällena, medan dess
närmiljö starkt förändrats, gissningsvis på grund av
utebliven betesgång.

skrivna formerna så avvikande utseende, är de vrid¬
na skotten (se bilderna) och de sig därur utveck¬
lande korkskruvslikt formade grenarna och stam¬
marna.1

Í litteraturen nämns några alformer även med av¬
vikande skottbyggnad. J.A.O. Skårman (Botaniska
Notiser 1889, s. 1 — 6). beskriver Alnus incana f.
arcuata (utan latinsk diagnos), som han påträffat i
bestånd av vanlig gråal i Klarälvsdalen nära Eks¬
härad i Värmland och hos vilken — jag citerar
”smågrenarne äro i allmänhet förlängda, smala och
spensliga med tendens att sträcka sig uppåt eller
snedt uppåt i den relativa hufvudaxelns riktning.
Härigenom uppstår en karakteristisk, lätt i ögonen
fallande habitus, som jag aldrig funnit hos A. incana,
hos hvilken, såsom bekant, en temligen oregelbunden
och allsidig grenbildning råder”. Så långt J. A. O.

Varken hos bladen, hängena eller fruktställningar¬
na kan några avvikelser från dem hos typen (A.
incana f. incana) noteras.

—

Skårman.
Tämligen känd är den andra gråalsformen A. in¬
cana f. pendula Cahier, Mitt. d. d. dendr. Ges. 27:
139 (1918), som har hängande grenar och skott. En
god avbildning av denna form från Alnarpsparken
följer Carl G. Dahls artikel i Lustgården 1923 (årg.
4, sid. 143—144).
Vad som ger vår i Suntaks socken växande form
ett från vanlig gråal och även från de ovan be¬
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Jag har tillåtit mig att som svenskt namn för
denna alform föreslå ”skruval”, som ger en viss
uppfattning om dess karakteristiska växtsätt. Den har
ett betydande prydnadsvärde, isynnerhet som solitär¬
träd.
Beståndet ifråga, som täcker en yta av ungefär
100 m2, representerar, så långt kunnat bedömas,
en enda klon, spridd över området medelst utlöpare. Ett mindre antal utlöpare och sticklingar
har medtagits till Göteborgs botaniska trädgård för
förökning. Formen är förvisso värd att tagas upp i
plantskolemässig odling för att sedermera spridas
som parkträd.
Suntaks socken är rik på kulturhistoriska minnen.
Bl. a. ligger här ett gravfält från tusentalet och i
anslutning härtill Suntaks lilla kyrka från 1100-talet,
en av de äldsta i vårt land.

Tidaholmstrakten är vidare ganska rik på dendrologiska sevärdheter. Beståndet av Alnus incana f.
tortuosa är ett intressant tillskott till dessa. Man har
föreslagit att beståndet skulle ställas under någon
form av naturskydd, ett förslag som markägaren,
godsägare Ragnar Jansson på Mariebergs gård sam¬
tyckt till. Jag vill gärna understryka värdet av en
sådan åtgärd. Innan eventuell fridlysning sker, borde
någon plantskoleman ges tillfälle att under benägen
uppsikt hämta förökningsmaterial av alen.
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Detalj av skruvalen, utvisande bågböjda skott med
fjolårskottar och bladknoppar. Foto B. Borg 1975.
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Alnus incana (L.) Moench f. tortuosa Nitz. n. f. A
recedit: truncus et rami tortuosi, ramuli tortuosi
et penduliformi.Typus: in Univ. Gothob. Mus. Bot.
(GB): Suecia, prov. Västergötland, par. Suntak, Ma¬
rieberg, in palud., leg. H. Carlsson 16.X.1976.

1

typo

The author describes a new form of grey alder,
”screw-alder”, Alnus incana f. tortuosa, found near
the estate of Marieberg, the parish of Suntak in Väs¬
tergötland, southern Sweden.

En ovanlig Rhamnusart
Under Leufstaexkursionen juni 1976 stannade några
deltagare vid en Rhamnusbuske på en plats i parken
mellan växthuset och bruksgatan. Busken hade flyt¬
tats dit från en annan växtplats i samband med res¬
taureringen av 1700-talsträdgården, eftersom den
stod i vägen för nyanläggningen. Då, 1971, fick jag
inte tillfälle att närmare undersöka vilken Rhamnusart det kunde vara. Men den här gången tog jag
ined mig en kvist med blad och blommor till Bergianska Trädgården. På botaniska institutionen, före¬
kommande som vanligt, hjälpte man till med be¬

stämningen. Via herbarier, delvis exklusiv litteratur
och ett levande exemplar av samma art kom vi fram
till följande: Rhamnus imeretina Both ex Kirchn.
Hemland Kaukasus och västra Asien. Bladen blir
10— 25 cm långa och är försedda med 15— 25 nerv¬
par med markant fördjupning. På översidan är blad¬
skivan kal, på undersidan lätt hårig. Blommorna är
små, gulgröna och oansenliga. Bl.a. hårigheten skiljer
arten från den i övrigt liknande Rh. jallax, vars
bladundersida är kal.
Arten finns beskriven i Gerd Krüssman Handbuch
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Rhamnus imeretina. Teckning av Lisa Bauer 1976
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der Laubgehölze (Paul Parey 1962.) Busken uppges
där bli ca 3 m hög. Den introducerades i odling
före 1864. Kriissman räknar upp 29 arter och be¬
tecknar Rh. imeretina som ”schönster Art” med en
påfallande vacker höstfärg, något mellan brons och

purpur.
Alfred Rehder beskriver arten i Bibliography of
cultivated Trees and Shrubs (The Arnold Arbore¬
tum of Harvard University, Jamaica Massachusetts
1949) och i Manual of cultivated trees and shrubs,
hardy in North America (The Macmillan comp.
New York 1967). I sistnämnda uppges arten ha in¬
troducerats före 1858 och att den är härdig i den
amerikanska odlingszonen V. Rheder anger vidare
att arten beskrivits av Petzgold & Kirchner Arb.
Muscav. 1964 sid. 344.
I Curtis's Botanical Magazine, vol. XXXIX år
1883, nr 6721, är Rhamnus imeretina avbildad men
namngiven som Rh. libanotica.
I Bergianskas herbarium finns Rh. imeretina rep¬
resenterad av en kvist som insamlats i Landskrona
1936, odlad av Uno Tilly.
Med alla dessa något torra fakta kändes det upp¬
friskande att återfinna arten livslevande i Bergianska trädgården på en höjd i närheten av vattentornet.
Dit hade den kommit från Holmstrup 1949.
Någon dussinvara är denna Rhamnus verkligen
inte. Plantskolorna saluför den ej. Ett par frågor
återstår att få svar på: hur och när kom denna
ovanliga art till Leufsta Bruk? Genom vems för¬
medling? Är det en rest av sekelskiftets artrika sam¬
ling som i så fall överlevt 1940-talets hårda vintrar?
Eller har Rhamnusbusken kommit dit senare?

Walter Bauer

Trädgårdsresa i England 1975
I Lustgården 1975 presenterades en nybildad eng¬
elsk organisation”The International Gardens Group” ,
som ordnar resor till hortikulturella sevärdheter i
England och andra länder. Bergsingenjör Carl ].
Kjellberg, som deltog i förra årets resa, har vänligt
ställt denna skildring till Lustgårdens förfogande.
Vi samlades i London och for därifrån med buss till
Cambridge, där vi stannade i 4 dagar, och sedan
vidare till York, där vi var i 5 dagar. En del av de
trädgårdar, slott och herresäten vi såg var underbart
vackra, trädgårdarna i utomordentligt gott skick,
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trots 8 veckors ihållande torka, och husen med inne¬
håll av vackra gamla saker, väl underhållna, men en
del trädgårdar och hus var i djupt förfall, till¬
hörande gamla fina engelska familjer, som emeller¬
tid icke tycks bekymra sig om att det ser ruskigt ut
runt omkring dem. ”Les extrêmes se touchent.”
På många ställen var vi inbjudna till måltider med
utmärkt mat och goda viner, och de allra flesta
av våra värdar var roade av dessa besök, för vilka
de förmodligen erhöll ersättning. Engelsmän är ju
i allmänhet snälla och älskvärda, våra sakkunniga
värdar utgjorde intet undantag och var mycket in¬
tresserade av att visa både trädgårdar och hus.
Det var roligt att återse Cambridge, lika tjusigt
som vanligt, men de s.k. ”backs”, d.v.s. gräsmattorna
på andra sidan om floden från colleges räknat, var
brunbrända på grund av den ihållande torkan. Några
av colleges mycket sevärda trädgårdar visades också.
I närheten av Cambridge var vi på några mycket
vackra ställen, särskilt ett, Duxford Mill. Genom
denna egendom flyter floden Cam, (som har givit
sitt namn åt staden Cambridge,) och det var an¬
ledningen till att trädgården på Duxford Mill var
i bästa skick, gräsmattorna gröna och rosorna som
allra vackrast. Duxford Mill är, som man hör på
namnet, en f. d. kvarn, och vi blev mottagna på det
allra vänligaste av Mr. och Mrs. Robert Lea, som
hade ordnat en förtjusande supé. Vi t.o.m. fick rik¬
tigt gott kaffe, som man inte alltid får i England,
beroende på att en av de unga damerna som Leas
hade engagerat för kvällen hade varit mycket i Ita¬
lien och lärt sig konsten där. Vi började nu på att
bli bekanta med resesällskapet, som bestod av 22
personer, av vilka ungefär hälften var amerikanare,
fem sydafrikaner, två Nya Zeeländare och någon
från Canada, tre herrar och 19 damer, plus reseledningen, som bestod av två herrar och en dam,
den sistnämnda stor expert på trädgårdar. Vi fick
lära oss mycket av henne, hon kunde praktiskt tilget
allt om blommor och var man kunde odla dem,
och hon blev en mycket stor tillgång för gruppen.
Det var en trevlig grupp, och vi blev goda vänner
med de allra I lesta .

Ett annat ställe närmare kusten som besöktes var
Spains Hall, ägt av Sir John Ruggles-Briss, Lieu¬
tenant Governor of Essex, en utomordentligt trev¬
lig, lustig och kvick karl. Han är ungkarl och bor
på detta mycket magnifika ställe, delvis förfallet,
men med en underbar trädgård, fylld av bl. a. in¬
tressanta rosor. 1 närheten av Spains Hall låg några

charmfulla, typiskt engelska gamla byar och städer*
med hus från Elisabeth I:s tid. Från de små stä¬
derna for vi till Kelvedon Hall. Ägaren, Paul Channon, var bortrest. Huset är mycket magnifikt och
trädgården i allra bästa skick. Man är förvånad
över att många av dessa engelska trädgårdar kan
hållas i elt så utomordentlig skick med relativt litet
folk, men på Kelvedon Hall fanns ganska många
trädgårdsmästare, beroende på att ägaren är för¬
mögen, på något sätt lierad med familjen Guiness.

På vägen mellan Cambridge och York stannade
vi vid Abbots Ripton Hall, ägt av lord och lady
de Ramsey, lieras trädgård var utomordentligt
vacker, innehöll många märkvärdiga blommor, spe¬
ciellt rosor och s. k. ”grå bårder”, ovanligt vackra.
Sådana ser man på många håll i England, det ser
ut som silver på avstånd, och när man kommer
närmare framträder en hel del ofta gula blommor.

I York blev vi mottagna på det allra vänligaste
Mayoress of York” i Man¬
sion House, som visades och som bl. a. innehåller
en synnerligen förnämlig silversamling, demonstre¬
rad av the butler”, som kan mycket mer om dem
än the Lord Mayor, och som sade, när vi beund¬
rade honom för hans kunskap: ”Well you know, the
Lord Mayors they come and go, but I, I am always
here”. På inbjudan av the Lord Mayor var vi på
en mycket rolig teaterföreställning i den gamla tea¬
tern och såg en lustig detektivpjäs, följd av supé i
teatern tillsammans med de uppträdande, och vi
hade turen att hamna med den som hade huvud¬
rollen, en utomordentligt trevlig och sympatisk skå¬
despelare. York är en mycket vacker, kanske något
sträng stad, med sin ståtliga katedral, som vi hade
utsikt över från vårt hotellrum, och staden är myc¬
ket gammal med anor från romartiden. Strax utan¬
för York ligger ett litet ställe, som heter Heslington,
ägt av Englands ledande blomsterarrangör, George
Smith, som gjort ett litet paradis av detta ställe.
Det lilla huset är i alla avseenden utsökt, möblerat i
1700-talsstil och med, naturligtvis, de mest magni¬
fika blomsterarrangemanger. Trädgården runtom¬
kring var bland det mest välskötta man kunde tänka
sig med sin mångfald av olika sorters blommor, som
kunde användas för inomhusdekoration, och med en
förtjusande liten näckrosdamm. George Smith visade
oss ett antal bilder från sina arbeten i olika delar
av England, och var speciellt road av att visa bilder
av kungligheter med vilka han haft samarbete. Det
var en stor upplevelse att se hans trädgård och hans
lantastiska blomsterarrangemang, som jag inte vet

av ”the Lord and Lady

att någon annan än engelsmän kan ordna. (Jo,

kanske japaner, men i helt olika stil).
En av höjdpunkterna på resan var besöket på
Sutton Park, ägt av Mr. and Mrs. Sheffield, där vi
togs emot på eftermiddagen och åt middag. Ett un¬
derbart hus med magnifika möbler, silver, tavlor,
porslin o.s.v. Plerrskapet Sheffield härstammar från
den Duke of Buckingham, som sålde det dåvarande
Buckingham house till kungafamiljen. Jag råkade
sitta bredvid Mrs. Sheffield vid middagen, och hon
berättade, att hon under åtta veckor inte haft någon
trädgårdsmästare, så de hade skött trädgården själv.
”Titta på mina händer”, sa hon, och de såg verk¬
ligen inte särskilt fina ut, och trots detta skulle de
på stort party på Buckingham Palace några dagar
senare. De hade nu fått en trädgårdsmästare, men
de var alltså 3 människor, hon och han och denne
trädgårdsmästare, som skulle sköta denna stora
trädgården, som var i mycket gott skick, och som
på kvällen hade fasadbelysning och gjorde sig utom¬
ordentligt väl. Mrs Sheffield berättade, att de förut
bodde i ett mycket större hus, i vars entréhall hennes
nuvarande i sin helhet kunde rymmas. ”Så när vi
flyttade hit fick jag claustrofobi, fastän vi här har
25 sovrum”.

Ett annat magnifikt hus är Newby Hall, ägt av
Major Compton, som vi dock inte såg, ty han lär
vara 92 år och är inte så road av att visa omkring.
Där finns en samling av konstföremål, möbler, mat¬
tor och vävda tapeter till stor del av franskt ur¬
sprung. Arkitekt: Sir Christopher Wren, skaparen
av bl. a. S:t Pauls Cathedral i London. Möblerna
delvis av franskt ursprung, delvis av Chippendale
och Adam, och naturligtvis en mycket vacker träd¬
gård runt omkring. Vi åt lunch hos Major Comp¬
tons son, på hans av Adam 1767 ritade Copt
Hewick Hall, med utomordenligt vackra trädgårdar.
Mr. Compton är mycket aktiv som affärsman, och
hade mycket att göra bl. a. med amerikanska tid¬
skrifter, och han är en mycket trevlig man, som tyck¬
tes vara road av vårt besök.
Det sista stora stället som vi såg var Bramham
Park, ägt av the Honorary Mrs. M.A.M. Lane-Fox
och hennes man, som båda två var mycket medvetna
om sin ställning och som härstammade från någon
Duke of Cumberland. Stället är intressant, bl. a.
därför att det är byggt efter franskt mönster någon
gång på 1700-talet, och Le Nôtre, som var arkitekt
för Versailles trädgårdar, hade varit med om pla¬
neringen av trädgården. Huset är fullt med franska
möbler, engelska porträtt, orientaliska mattor, o.s.v.
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Ägarna har två små pojkar, som går i ”Public
School” och som var trevliga och vänliga, och som
hjälpte till på alla
— klädda i skotska kiltar
möjliga sätt.

—

På återvägen till London stannade vi vid The
Capel Manor Horticulture Center, en utbildningsanstalt för blivande trädgårdsexperter. Där fanns en
samling av synnerligen intressanta växter, från olika
perioder i trädgårdskonstens historia. Och så slutade
resan med en middag på London Zoo, som har en
särskild byggnad för sina mänskliga medlemmar,
och det var ganska lustigt att se. Värdar var earl
och lady of Rosse, svärföräldrar till Princess Mar¬
garet. De ha ett tydligen magnifikt slott på Irland,
som vi endast sett på fotos.
Resan i sin helhet intressant och rolig, och vi
gjorde många trevliga bekantskaper. Det blev en god
stämning mellan alla dessa mycket trädgårdsintresserade och kunniga damer och herrar från olika delar
av världen. En man från Nya Zeeland visste allt
om träd, och deltagarna från Sydafrika, där klimatet
i vissa delar är likt Englands, kunde mycket om
trädgårdar och hade intressanta saker att berätta.
När man inte bor i England, så har man svårt att
dra nytta av en resa som denna, därför att man en¬
dast i ett fåtal andra länder kan omsätta erfarenhe¬
terna från England, där klimatet och jordmånen
är särskilt förmånliga för trädgårdsodling.

Carl

/. Kjellberg

Planerad Englandsresa 1977
Som post scriptum till ovanstående artikel kan vi
meddela följande. The International Gardens Group
har en siamesisk tvilling benämnd The Buildings of
England Group med samma styrelse och syftet att
verka för internationell förståelse med arkitekturen
och därmed förbundna sköna konster sont medium.
Nästa år planeras en vår- och en höstresa i Eng¬
land av denna förening. Som förmedlare och medorganisatör står LB Resebyrå i Stockholm. Det skis¬
serade programmet omfattar sju dagars vistelse i
landet med besök på ett flertal slott och herresäten
samt London.
Man får besöka ställen kända för sina konstskatter
som annars knappast är tillgängliga för turister och
de visas i flera fall av ägarna själva. Resan är ju
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ej speciellt arrangerad för park- och trädgårdsintresserade men besöksmålen har säkerligen även när
så inte utsagts en hel del att bjuda i den vägen, f
flera fall påpekas att det finns märkliga ting att se
ur hortikulturell synpunkt t ex Weston park med
”magnificent gardens and park” eller Castle Ashby
omgivet av en av Capability Browns skönaste parker.
För dendrologer som känner sig svältfödda på
England och gärna vill studera de sköna konsterna
såväl inne som ute ges här utomordentliga möjlig¬
heter och ett värdigt alternativ till vår förenings
egna resor.
Gösta Adelnvärd

Turkisk lie
I Göran Greyer Larssons artikel om Miinchenresan
finns ett foto av Walter Bauer, som visar en man
slående gräs med lie i någon av stadens parker. Detta
är lör våra ögon ovanligt nog, men den som granskar
bilden noggrannare upptäcker snart att också lien
skiljer sig avsevärt från vad vi är vana vid. Orven =
skaftet, är försett med egendomliga handtag, som
verkar bakvända för den som endast hanterat de
liar som vanligtvis förekommer här hemma.
Även det på bilden osynliga bladet är av speciell
beskaffenhet. Det är ganska kort och brett, hand¬
smitt av ett stål som medger alt den bryns nästan
till en rakknivs skärpa. Finessen ligger emellertid
mest i orvens utformning. Tack vare den kan man
slå i nästan upprätt ställning, vilket är skonsamt
för ryggen och lien är över huvud taget betydligt
mera lätthanterlig än den hos oss traditionella. Även
en amatör når hyggligt resultat utan att egentligen
anstränga sig, alltså idealredskapet för parker och
trädgårdar där man behöver slå men där skickliga
gubbar lyser med sin frånvaro.
Redskapet stammar från Turkiet och saluförs un¬
der beteckningen turkisk lie. Jämte arabhästen och
kaffet är den förmodligen det enda av värde turkar¬
na lämnat efter sig i mellaneuropa.
Den borde introduceras i Sverige nu när vi själva
så gott som upphört att tillverka egna liar. För
närmare upplysningar om var den finns att få ska
undertecknad gärna stå till tjänst.
Gösta Adelswärd

Recensioner

The Nature of Landscape Design. Nan Fairbrother. Architectural Press, London.

Nan Fairbrot her fortsätter att uttrycka idéerna från
sin tidigare bok New Lives New Landscapes. Hon
skrev boken nästan färdigt före sin alltför tidiga
död. Hennes idé att landskapet är en samhällsre¬
surs och till glädje för alla människor är ny. Hon
menar att landskapet skall uttrycka vår tids behov.
I hennes senaste bok får vi också många praktiska
råd om hur man bör planera i och runt våra städer,
d.v.s. miljöer som måste utstå både hård och oro¬
mantisk användning.
Nan Fairbrother har förmågan att hjälpa oss upp¬
leva landskap. Hon visar oss med hjälp av egna
utsökta fotografier hur lätt ögat kan bedras och
hur man kan förbättra eller förstöra miljön. Boken
är lättläst och välskriven. Den har säkert redan väckt
många till medvetande om landskapsplaneringens
betydelse.

och att Tore Lineli lagt ner stor möda på att tillrätta¬
lägga och sakgranska den 284 sidor mäktiga boken —
enligt förlaget ”det första bildverket över alla vikti¬
gare träd i den tempererade världens skogar och träd¬
gårdar”.
”Denna bok kommer med säkerhet att bli ett fli¬
tigt använt uppslagsverk för många, många läsare , ,
det förmodar Sir George Taylor f. föreståndaren för
Royal Botanical Gardens, Kew. Det återstår bara att
instämma med tanke inte minst på våra förenings¬
medlemmars intresse för träd hemma och utomlands.
Walter Baner

Lavender Sundberg

Träd från hela världen
Hur planterar man ett träd? Hur sköter man det?
Träd som skuggar och ger skydd mot vind och insyn
vilka? Hur ska man planera för planteringen? Hur
fungerar ett träd? Rötternas verksamhet... Träd för
parken och landskapet. Tillväxthastigheten . . .
jag vänder sidorna i en av de vackraste dendrologiböcker jag sett på länge: Träd från hela världen av
Hugh Johson, översatt och sakgranskad av Tore Linell.
Generalstabens Litografiska Anstalts Förlag 1975.
Pris kr. 278:
cirkapris (inkl. moms).
Hugh Johnson är inte yrkesbotanist men han har
inhämtat mycket vetande och kan med lätt handlag
framlägga fakta, ibland kryddat med ett stänk av
egenheter som, förefaller det,
humor och skepsis
översättaren med nöje tagit vara på.
Eftersom Gösta Adelswärd i Lustgården 1974— 1975
ägnat The international Book of Trees en entusiastisk
och uttömmande recension skall här endast bekräftas
att den svenska versionen gör all rättvisa åt originalet
-
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Föreningsmeddelanden

Styrelseberättelse
Föreningen och dess verksamhet har rönt stort och
livligt intresse bland medlemmarna. Anslutningen avnva medlemmar har glädjande nog nästan helt kom¬
penserat avgången. Vid årsskiftet 1975/76 var antalet
medlemmar 890 (mot 919 föregående årsskifte).
Lustgården 1974/75 utkom under hösten 1975.
Volymen omfattade 92 sidor och ägnades till stor
del åt byggnadsvårdsåret. Tidigare under året kom
ett supplement till tidskriften, som behandlade ar¬
boreta. Lustgården 1976 har enligt rapport haft en
relativt god manuskripttillströmning, bl. a. ett par
större uppsatser.
Föreningens 56 :e årsmöte hölls den 9 mars på
Sjöfartshuset i Stockholm under närvaro av ca 110
personer, omfattande medlemmar jämte gäster.
Greve Torgil G. von Seth, som varit föreningens
ordlörande under 24 mycket värdefulla år, hade av¬
sagt sig omval. Till ny ordförande valdes överste
Ebbe Gyllenstierna. Till ordinarie styrelseledamöter
för perioden 1975— 77 omvaldes Ulla Ditzinger, Sven
Hermelin, Tor Nitzelius, Ingvar Nordin och Torgil
G. von Seth. Till suppleanter för samma period val¬
des Örjan Nilsson och Ulla Rappe. På den vakanta
suppleantplatsen för perioden 1974— 76 efter Lilian
Tallroth valdes Vera Gade. Till revisorer och re¬
visorsuppleant för 1975 omvaldes Björn Ditzinger,
René Dombrét, resp. Hans Landgren. Som leda¬
möter i valberedningen ingår Björn Ditzinger (sam¬
mankallande), Mårten Smedberg och Dicken La¬
gerf eldt.
Vid årsmötet hölls parentation över den bort¬
gångna fru Lilian Tallroth. Utdelades Kungl. Pat¬
riotiska sällskapets trädgårdsmedalj till trädgårds¬
mästare G. Hagman, hr O. Nordin och folkskol¬
lärare P. Tenmark. Styrelseberättelse och ekono¬
misk redovisning beslöts läggas till handlingarna och
beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 1974 års för¬
valtning.
Slottsarkitekten T. Olsson avslutade årsmötet med
ett föredrag om parken ’Stourhead’ i England.
Föreningens av årsmötet fastställda arbetsprogram
har genomförts, frånsett att exkursionen till Leufsta
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bruk uppskjutits till 1976. De fyra övriga exkursio¬
nerna och vandringarna i Stockholm har planenligt
ligt rum och samlade omkring 300 deltagare. Då
en del av dessa arrangemang enligt planer skall be¬
skrivas på annan plats, lämnas här endast en kort
översikt.

Tisdagskvällar i maj. Kvällsvandringar i ett par
Stockholmsparker; Skogshögskolan med Bergianska
trädgården och Hässelby slott. Ledare var Magnus
Fries resp. Sven Hermelin. Vandringen i Drottning¬
holmsparken uppsköts till 1976. En vandring genom
beståndsarboretet i Göteborgs bot. trädgård var pla¬
nerad men fick inställas på grund av att ingen kom,
och ledaren, Tor Nitzelius fick beklagligtvis vänta
iörgäves.

7 — 8 juni. Östergötlands ängen. I försommarfager
blom presenterades ängena i Hallstad, Misterfall och
Pålsbo. Ängena är gamla kullurskapade naturmiljöer
som för sitt fortbestånd kräver en särskilt hävd. Om
allt detta berättade initierat färdledaren, forstmästare Ulf Ribers. Han tog också deltagarna genom
de östgötska kulturbygderna till Omberg.

Utfärderna utgick med buss från förläggningsor¬
ten Mjölby. Allt gynnades av en präktig sol.

14— 15 juni. Österlen. P'örsta dagens färd gick med
buss norrut från Simrishamn, som var förläggnings¬
ort. Ett kort uppehåll gjordes vid St Olofs gamla
kyrka innan deltagarna gästfritt mottogs på Kronovalls slott där de välansade buxbomsgirlanderna i
trädgården beundrades. Betagande vackert var det
vid Hallamölla. Alunbruket i Andarum som grunda¬
des av den driftiga Kristina Piper besöktes. Härifrån
gick färden utför Linderödsåsens branter genom
backlandskapet vid Brösarp till de av sandnejlikor
doftande sandfälten vid Vitemölla. Det mäktiga
Bredarör i Kivik passerades på vägen ut mot Stens¬
huvuds spets där dagens dendrologiska höjdpunkt
var det pä barrträd synnerligen rikhaltiga arboretet.
Ytterligare ett arboretum, nämligen vid Kiviks Esperöd, studerades, där de ovanligt högvuxna magnoliorna väckte förundran. Andra dagens färd gick
söderut. Urskogen av främst almar vid Örup de¬
monstrerades. Vi inbjöds att se sabeltuktade lindar

innan blâeld och vallmo gav ögonfröjd i Kåsebergtf.
Sandhällar och hällristningar vid Simris avslutade
dagen. Utfärden leddes sakkunnigt och inspirerande
av Örjan Nilsson.
9—12 juli. Fjällnäs i Härjedalen. De fjällbitna
dendrologerna fick under några dagar tillfälle att
vandra i kalkfjället och över urbergs klumpar. De
gavs också tillfälle att lära sig lite om den skiftande
naturen och kanske också lite om fjällblomster.
Första dagen bestegs den så profilkarakteristiska Mit¬
tåkläppen som har en osedvanligt intressant flora.
Efter en färd över Flatruet kom vi andra dagen till
den underbara Skärkvagsdalen. Vi följde den till
Össjön där den strömmande ån under förfärliga
strapatser klevs över. Återtåget gick vid Grönfjällets
fot. Med båt tog vi oss tredje dagen över Malmagen
för att på Bolagskammen söka myskoxar. Några
sådana såg vi inte men vi fick exkursionens regn¬
droppe på oss. Sista dagen jagades med betydligt
större framgång den nu så sällsynta brunkullan, en
liten svartröd väldoftande orkidé.
Ledare var Örjan Nilsson, lika hemmastadd i den
härjedalska fjällfloran som i den skånska. Han läm¬
nade sedan över de mest härdiga fjällrävarna för en
långtur med Mårten Smedberg. Enligt någorlunda
tillförlitliga källor lär alla kommit hem. Myggen var
inte så svår i år.
1 10 september. Münchentrakten
Oberbayern.
Årets stora internationella dendrologbegivenhet. Det
blev 10 högintressanta dagar med många verkligt
sevärda utflyktmål. Inkvarteringsort var München,
härifrån utgick vandringar och bussturer. Allt hade
på ett föredömligt sätt planerats och leddes av
Göran Greyer Larsson. Det är svårt att här fram¬
hålla något ur det digra programmet, men exkur¬
sionen skall få vederbörlig presentation i Lustgården.
Nästan varannan medlem har under året deltagit
i någon av föreningens aktiviteter. En stark önskan
att medverka har från medlemmarnas sida också
avspeglats i den omfångsrika korrespondensen och
det livliga meningsutbytet, som ägt rum med styrel¬
sen. Under året har medlemmarna informerats om
olika arrangemang, resor och liknande genom ett
fabruari- och ett höstbrev samt rese förfrågningar och
årsmöteskallelse.
Föreningens styrelse har under året haft ett sam¬
manträde liksom också dess arbetsutskott. Att här
räkna upp och redogöra för alla de ärenden som
avgjorts eller behandlats inom arbetsgruppen eller
internt mellan styrelsemedlemmar är inte realistiskt.

Som funktionärer har under året fungerat:
Örjan Nilsson (sekreterare), Helmut Wanderoy
(skattmästare) och Gösta Adelswärd (redaktör).
I arbetsgruppen för resor och exkursionsplanering
är Mårten Smedberg sammankallande, han har
också övertagit en stor del av reseadministrationen från sekretariatet.

Lustgårdens äldre årgångar liksom våra korrespon¬
denskort har rönt en glädjande efterfrågan.
För all den välvilja, oskattbara hjälp, intresse och
stora gästfrihet, som medlemmarna på allt sätt visat,
vill slutligen styrelsen framföra sitt varma tack.
Uppsala den 13 februari 1976.
Föreningen för Dendrologi och Parkvård

Dess styrelse
Ebbe Gyllenstierna

Örjan Nilsson

ordf.

sekr.

Styrelseledamöter och revisorer
PERIODEN 1974—76
Ordinarie
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