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jan Nilsson, Akademiträdgårdsmästare Helmuth Wanderoy

Omslagsbilden: Gammal pil, Salix alba, Hustegaholm Lidingö
Teckning av Lisa Bauer 1980

Omslagsbilden: Gammal pil, Salix alba, Hustegaholm Lidingö.
'Teckning av Lisa Bauer 1980.

Pä norra Lidingön, intill en mindre avtagning som från
Flfviksvägen leder fram till Hustegaholm, växer denna pil
tillsammans med en jämnårig på motsatta sidan om vägen.
Båda har i något tidigare skede fallit, knäckta av storm,
snötyngd, kanske angripna av svamp eller hur det har gått
till. Båda har emellertid utvecklat nya skott, som håller på
att bilda en ny grenkrona. Det avbildade exemplaret har vid
marken en stamdiameter av ca 200 cm.
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Piper och den romantiska parken

WALTER BAUER

I Lustgården 1979—80 finns på sid 131 en notis om

Konstakademiens utställning med arbetsnamnet F M
Piper och den romantiska parken. Utställningen öpp¬
nas den 5 sept 1981 (inte de sista dagarna i augusti
som det uppgavs i notisen) och fortsätter ett par vec¬
kor in i oktober.

Vad menas egentligen med en ”romantisk” park?
Del ska utställningen ge om inte ett uttömmande svar
på, så i alla fäll förmedla bild av hur en park borde
gestaltas enligt Piper och några av hans samtida. Ti¬
den är alltså sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Förebil¬
derna är engelska. Pipers egna parkprojekt for bl a
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Bild I.
Fredrik Magnus Pipers plan idr Drottningholm, ett av de projekt som visas på Konstakademiens utställning. Piper har sparat
fyra av de åtta lindalléerna, förvandlat parterren till två stora bassänger och gjort om boskéerna. Trots dessa ”förbättringar”
som han själv uttryckte det har lustträdgården ändå fått behålla sina ursprungliga proportioner. Den långa rektangeln kan
fortfarande kontrastera mot det rörliga parklandskapet och dess mjukt buktade kanaler och dammar mellan fritt växande träd
och dungar.
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Bild 2.
Konstakademiens utställning domineras av Pipers arbeten. En avdelning ägnas åt hans studier framför allt i England. Några
av de historiskt intressantaste bladen gjordes i Stourhead, vars park han noggrant mätte upp och detaljstuderade. En av hans
kanske vackraste teckningar är denna urna i Stourhead med underskrift ”Passage genom Skogen innan man kommer till
Gråt tan.”
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Bild 3.
Pipers många lorslag till
Drottningholms engelska park
kom av olika orsaker aldrig till
utförande. Så mycket större
anledning att nu, två hundra
år senare, påminna om hans
visioner. Hår en grotta ur vil¬
ken vattnet skulle strömma
fram i en av kanalerna norr
om Götiska tornet.
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Drottningholm och Haga kommer att visas i form av

planer, perspektiv och tekniska ritningar. Dessutom
en del av hans intressanta studiematerial från Eng-
land och Italien. Forsmark kommer också med även
om senare källforskning klargjort att Piper inte, som
man tidigare trott, varit upphovsman till den engelska
trädgården. Men Forsmark kom till under samma

period och är ett vackert exempel på hur en så ömtålig
anläggningstyp kunnat bevaras under snart tvåhund¬
ra år tack vare den omsorgsfulla vård som bruksägar-
na ägnat sin park. Samtida konstnärers dokumenta¬
tion -— Elias Martin, Martin Heland, Jonas Carl Lin-
nerhielm m 11 — illustrerar hur det såg ut i de då unga
parkerna. Åtminstone i utställningskatalogen kommer
vid sidan om de historiska bilderna nytagna fotogra¬
fier att skildra hur aktuella parkinteriörer ser ut i dag.

Än en gång: vad menas med en romantisk park, en
engelsk trädgård i nordisk gestalt? Enklast kommer

man ifrån svaret på frågan genom att hänvisa till en

jämförelse mellan det fria parklandskapet och den stil

som i första hand engelska parkgestaltare opponerade
sig emot, alltså den franska barocken. Hos oss finns
det ett skolexempel på hur stor skillnaden kan vara
mellan de båda stilarterna, nämligen Drottningholm
med Tessinarnas lustträdgård på ena sidan och Pipers
engelska park på den andra.

En av Pipers vackert akvarellerade planer illustre¬
rar hur hans själv uppfattade olikheterna mellan det
tillkommande nya i Drottningholm och den enligt Pi¬
pers mening föråldrade ”fransyska smaken”. Den 750
meter långa och 170 meter breda barockrektangeln,
omsluten av sina lindalléer, linns med på planen.
Även om Piper velat visa hur den skulle kunna moder¬
niseras så har han ändå känt sig bunden av huvuddis¬
positionen, den axelfasta uppbyggnaden och slottets
dominans. Så mycket friare har han känt sig i sitt eget
parklandskap med dess rörliga system av kanaler och
dammar, och dess dungar och grupper av träd kring
öppna gräsmattor och ängar. Tydligare kan inte diffe¬
renserna åskådliggöras mellan två trädgårdsstilar —
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det kan man konstatera både i verkligheten ute i Munekens kulle med sina sluttningar, Kina-skogen
Drottningholm och på utställningen i visionernas med berg och branter osv. När terrängen anslutes till
värld.

Hur olika man arbetat med nivåskillnader kommer
också fram i Drottningholm. 1 den tessinska lustträd¬
gården är terrasser, trappor, ramper, doseringar, kas¬
kadmurar väsentliga komponenter i den av slottet helt
behärskade, strängt arkitektoniska kompositionen. I
den engelska parken däremot är höjdlägena visserli¬
gen markanta men merendels naturliga och utnyttjade Piper med sin utpräglat engelska smakriktning.”
på ett friare sätt. Götiska tornets backlandskap,

Drottningholmsteaterns västra fasad med déjeunersa-
longer sker det i form av en mjukt sluttande gräsmat¬
ta, som leder ända fram till byggnaden. Nils G. Wollin
anmärker om detta förhållande: ”Desprez, vilken som
äkta fransman höll före att platsen närmast intill en

byggnad borde äga en arkitektoniskt sluten form, tyc¬
kes i denna detalj ej haft att bestämma utan snarare
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Trädgården som paradis, architectura
naturalis och ideallandskap

STEN KARLING

Följande artikel, tidigare publicerad i "Artes — tidskrift fór
litteratur, konst och musik ”, nr 4 1979 — återges med benäget
tillstånd av författaren och tidskriftens redaktion.

Människans upplevelse av naturen hör till det centra¬

la i hennes väsen. Att den är religiöst betingad fram¬

går av den kännedom vi har om folkens kultiska före¬
ställningar. Inför heliga träd och källor, i lunder och

grottor upplevde människan gudarnas närhet. Särskilt
starkt var denna känsla utvecklad i den grekiska och
romerska kulturkretsen. ”Varje källa hade sin nymf,
varje flod sin gud och på varje bergstopp bodde
Zeus”, säger Martin P:n Nilsson. Livet efter döden
förknippade grekerna visserligen med det mörka
Hades men också med Elysium, där gudarnas skydds-
lingar levde på grönskande lält, där jorden bar skör¬
dar tre gånger om året, där det aldrig blev frost och
där västanvinden samt havet skänkte behaglig svalka.
Drömmen om Elysium har mycket gemensamt med en
av de äldsta trädgårdsbeskrivningar som vi äger, den
som förekommer i Odyssén och som gäller Alkinoos’
egendom:

prydliga blomsterängar tar vid där rankorna slutar,

prunkande året om av alla de skönaste örter.
Källor finnas där två; den ena sig fram genom parken
slingrar, den andra går upp under borggårdströskeln

och rinner sedan mot slottet ...
Så var Alkinoos’ hus välsignat med gudarnas gåvor.”

Den av gudarna välsignade trädgård, som här så loc¬
kande skildras, har mycket gemensamt inte endast
med Elysium utan också med kristendomens uppfatt¬
ning om paradiset, om den lustgård som Gud enligt
Genesis planterade i Eden österut och i vilken de

första människorna levde innan de efter syndafallet
drevs ut i en kargare tillvaro. Paradiset blev för de
kristna ett begrepp förknippat med de saligas hemvist.
Namnet har persiskt ursprung och förbands av Xeno-
fon med de vidsträckta, muromgivna kungliga lustgår¬
dar, som han hade lärt känna under sin vistelse i
Persien omkring 400 f. Kr. De persiska lustgårdarna
rymde såväl örtrika gräsängar som jaktmarker med
villebråd, där fanns blomsterrabatter och bersåer,
dammar och rinnande vatten samt paviljonger och

gårdar för sällskaplig samvaro. Där fanns även bygg¬
nader av sakral karaktär. Trots att dessa lustgårdar
omslöt så mycket av ursprunglig natur var de samti¬
digt disponerade efter genomtänkta principer. Lust¬
gården kunde uppfattas som en idealbild av världen i
dess helhet med falt, skogar, floder och berg.

Kännedomen om dessa persiska lustgårdar spred
sig, bland annat genom Xenofons förmedling till
Grekland och den hellenistiska världen, till Rom och
omsider till det medeltida västerlandet. Korslärarna
stiftade bekantskap med de levantinska trädgårdarnas
kostligheter. Det berättades om lustgårdarnas ljuvlig¬
het, om rikedomen på doftande blommor och välsma¬
kande frukter. Beskrivningarna lämnade material till
föreställningarna om det himmelska paradiset. Hur

”Utanför gården det finns ej långt från porten
en trädgård,

fyra tunnland i vidd, som är helt kringgärdad med
stängsel.

Inne i denna står resliga träd med lummiga kronor,

aplar och päronträd och granater med glänsande
frukter,

ljuvliga fikonträd och oliver, bärande ymnigt.
Aldrig det händer att frukten på dem slår fel eller

tryter
vintertid eller sommartid, utan året igenom
blommar en del och mognar en del för den fläktande

västan.
Päron på päron blir saftigt och mört, och äpple på

äpple,
druva på druva blir mogen och söt, och fikon på fikon.
Där har han också en rikt och ymnigt bärande

vingård ...
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Bild I.
I rosengården. Ur Heldenbuch
omkring 1500. (Westdeutsche
Bibliothek).

V

man uppfattade det kan man se på mosaiker, vägg¬
målningar och bokillustrationer från gammalkristen
och bysantinsk tid. Med sina fyra floder, sina stilisera¬
de träd och djur, är de fyllda av religiös symbolik.

Utvecklingen av trädgårdskonsten i Europa under
medeltiden ägde rum med kyrkans välsignelse och
med stöd av klosterväsendet. Fruktträdens, köksväx-
ternas och de medicinska örternas nyttigheter värde¬
sattes men trädgården uppskattades även lör sina
estetiska värden, lör gräsmattans mjukhet, blommor¬
nas doft, fåglarnas sång, källans svalka och trädens
skuggor. Trädgården låg skyddad bakom murar eller

stängsel i en värld fylld av (äror och hemsökelser och
upplevdes som ett jordiskt paradis. Den medeltida
bildkonsten ger oss många framställningar av sådana
trädgårdar med inslag av religiös symbolik. Ofta ser vi
Maria med barnet på en gräsbänk på en blomsteräng
eller i skuggan av en rosenberså lyssnande till fågel¬
sång i sin ”hortus conclusus”. Fra Angelico har målat
de saliga omfamnande varandra på en med blommor
översållad äng i paradiset.

1 österlandet lockade en lustgård av detta slag
mera till livsnjutning och kärlek än till religiös andakt.
De nordiska folkvisorna låter förälskade ungdomar
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mötas i en lund. Prunkande trädgårdar blev ramen för
den galanta kvinnokult som växte fram i 1200-talets
Frankrike och som besjungits i Roman de la Rose. 1 en
trädplanterad lustgård med blomsteräng samlades de
ungdomar som i Boccaccios Decamerone sökt sig bort
från det pestdrabbade Florens för att lyssna till- var¬
andras berättelser. På senmedeltida målningar och
gravyrer ser vi inhägnade trädgårdar utnyttjade som
en plats för sällskaplig samvaro med kurtis, musik och
sång. Det numinösa synes här vara långt borta men
vid närmare betraktande kan man lägga märke till
didaktiska anspelningar i det symbolspråk som växter
och djur förmedlar.

Ett studium av trädgårdskonstens historia ger vid
handen att trädgårdens innehåll, dess utformning och
utsmyckning genom århundradena bevarar drag som
belyser dess naturmytiska grogrund. Det framstår
särskilt tydligt i den grekiska och romerska trädgårds¬
konsten. Renässansen förde traditionen obruten vida¬
re och barockträdgården genomsyras även den av
starka numinösa element. De från början så påtag¬
ligt förekommande antropomorfa föreställningarna
om gudarnas väsen genomgick emellertid en utveck¬
ling mot stilisering och abstraktion, ja mot en livssyn,
som låter människan själv inta gudarnas plats. Denna
utveckling når en kulmen i 1600-talsklassicismens
franska trädgårdskonst, av den franske författaren
Corpechot kallad ”Les jardins de l’intelligence”, med
dess vidsträckta av arabesker distinkt mönstrade par¬
terrer, svepande alléperspektiv och optiska effekter.
Anläggningar av detta slag bildade ramen också kring
1700-talets furstehov och aristokratmiljöer. Men re¬

dan innan denna teatraliska, hortikulturella stil ännu
kulminerat öppnar nya tankegångar vägar till en för¬
djupad förståelse av naturens innersta väsen. En pan¬
teistisk naturkänsla, som fördjupas under romantiken,
genomtränger människan och lörmår henne att skapa
trädgårdar och parker, som motsvarar hennes längtan
såväl efter det idylliska som det sublima.

Liksom furstarna i orientens ökenländer lät uppföra
muromgivna lustgårdar så har människorna i vår tid
behov av att i en urbaniserad tillvaro omge sig med
något som har tycke av de sagoomspunna paradisen,
en från omvärlden avskild plats med gräsmark, blom¬
mor, buskar och träd, föremål för omsorger och tillika
en samlingsplats för de närmaste. I villaträdgården
och i täppan vid sommarhuset känner nutidsmän¬
niskan sambandet med det växande och mognande i
naturen, den process som alltid varit något för henne
väsentligt. I sin teknokratiskt underbyggda idyll för¬
nimmer hon väl inte lika intensivt som de gamle de

heliga naturkrafternas närhet, men dikten, musiken
och konsten är mera lyhörda och erinrar henne om
deras budskap och mysterium.

De persiska lustgårdar, som på sin tid förtjuste Xeno-
fon, ägde länge bestånd och fick efterföljare i Orienten,
där de ännu bländar med sin skönhet och rikedom.
Det persiska och indiska miniatyrmåleriet avbildar
dem ofta med koncentration på dess lockelser i form av

yppig vegetation, sköna fåglar och livsnjutande män¬
niskor. Huvudmotiven — blommorna, träden, djuren

— togs upp av den dekorativa konsten, som därmed
smyckade husgeråd och väggar, mattor och andra
textilier. Trädgårdens skatter levererade idéerna för
ornamenten även i den antika medelhavskulturen. De
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Bild 2.
Det jordiska paradiset. Titelsida i Second Eden av Paul Con¬
tant, apotekare i Poitiers. 1682.
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Bild 3.
Vävd tapet, 1 700-talets förra hälft. Tillhör Linköpings museum.

målade trädgårdsmotiven var populära i de romerska
husen såväl i stad som på land. Man lät måla illu¬
soriska trädgårdar på väggarna i sitt atrium eller sin

peristyl. Man hyste förkärlek for dekorationer i form
av kransar, bladfriser och girlander. Man upplevde
härigenom trädgårdens närhet, ägde dess topoi även
inom hemmets väggar. De från trädgårdarna stam¬

mande, betydelsemättade mönster, som på så sätt in¬
troducerades i människans närmiljö har för alltid stan¬

nat där. De har blivit ett ständigt förekommande arke-

typiskt element i den västerländska kulturen.
Palmetternna, akantusbladen, girlanderna, rosorna,

liljorna och vinrankortia har utnyttjats dekorativt på
olika sätt under seklens och stilskedens förlopp. De har

gång efter annan fått nya injektioner av livskraft direkt
från naturen — så har skett under gotiken och renäs¬

sansen, genom Arts and Crafts-rörelsen i England och
ej minst under jugendepoken. Trots intermezzi av pu¬
rism, till vilka funktionalismen kan räknas, lever blom-
och bladformerna kvar på våra tapeter och på vårt
hushållsporslin som ett uråldrigt arv från de gamla
orientaliska lustgårdarna, från de första jordiska para¬
disen. Men det var inte enbart de dekorativa motiven
som inomhus erinrade om trädgårdarna. Även genom
målningar av hela trädgårdar och landskap ville man
framtrolla ett intryck av att naturens makter var verk¬
samma i hemmet samtidigt som man önskade vidga
rummets gränser. Eva Börsch-Supans på fakta och
idéer rika arbete Garten-, Landschafts- und Paradiesmotive
im Innenraum (Berlin 1967) ger oss ett rikt stoff till
belysning av dessa intressanta förhållanden.

Tidigt tektoniserades terrängen för att möjliggöra
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trädgårdsanläggningar. Berömda är de på terrasser
anlagda så kallade hängande trädgårdarna i det gamla
Babylon. Terrasseringar var förknippade med bevatt¬
ningssystemen och bidrog till skapandet av anlägg¬
ningar, som kännetecknas av regularitet och arkitekto¬
nisk fasthet. Även i det gamla Egypten kom trädgårds¬
anläggningarna och byggnaderna att föras nära sam¬
man. Öppna gårdar, vilkas arkader skänkte skugga,
var försedda med rabatter för blommor samt med
vattendammar. I Persien planterades träden regel¬
bundet i rader som syntes raka såväl när man såg dem
frontalt som diagonalt. Xenofon införde detta allé¬
system i Grekland, där det kom till användning vid de
heliga lunderna kring templen liksom vid filosofskolor¬
na och gymnasierna. Tektoniseringen förhindrade inte
kulten av heliga träd eller källor, särskilt de sistnämn¬
da skänktes en arkitektonisk ram i form av ett nymfe-
um. Mindre tempel och skulpturer infördes i anlägg¬
ningarna som en erinran om gudarnas närvaro om
makt. Det blev också vanligt att avbilda en trädgårds¬
arkitektur av detta slag mot en bakgrund av klippor
och hav. Dessa så kallade topia kom att spela en
framträdande roll i den romerska trädgårdskonsten,
där topiarius blev namnet på den trädgårdsmästare
som sysslade med prydnadsanläggningarna.

Flera av de framgrävda husen i Pompeji ger oss en
uppfattning om hur nära arkitektur och trädgård hör¬
de samman. Från entrén kom man in i atriet med dess
öppna tak och dess bassäng, där bakom låg vanligen
peristylen och i fonden slutligen själva prydnadsträd-
gården, kallad xystus med blomvaser, skulpturer, va¬
ser och en långsträckt bassäng. Xystus är förebilden
för den senare trädgårdskonstens parterr. I atriet och
peristylen var kultbilder uppställda. Här åstadkoms
en fredad kultplats, en ”locus amoenus”, det romerska
stormanshemmets allra heligaste. I villaanläggning¬
arna, sådana de beskrivs av Cicero samt Plinius den
äldre och den yngre, ingick planteringarna i en sam¬
mansatt komposition av byggnader, peristyler och ter¬

rasser. Prydnadsträdgården xystus kompletterades av
den vidsträckta, halvcirkelformat avslutade så kallade
hippodromen, med rötter i kapplöpningsbanan, välbe-
varad som form i Giardino Boboli vid Palazzo Pitti i
Florens, och en föregångare till den engelska och fran¬
ska trädgårdens grästäckta ”bowling-green”. Allt är
tillrättalagt lör promenader, Filosofiska sådana i stil
med Platons Akademeia och Aristoteles Lyceum, eller
enbart för att njuta av utsikterna. Här fanns paviljong¬
er för vila och för forfriskningar.

En bakgrund till förståelsen av romarnas natur¬

känsla finner man i Theokritos bukoliska diktning, där

skalden med sina erfarenheter från sicilianska villor
frammanar bilder av idylliska landskap med älskande,
scener och motiv som blivit klassiska såväl i diktning
som i måleri och trädgårdskonst. De älskande sträcker
ut sig på en bädd av vass och vinlöv. Högt över deras
huvuden röres löven av vinden i en lund av popplar
och almar. En helig källas vatten rinner sorlande fram
ur nymfernas grotta. Cikador och lövgrodor höres i
lövverk och gräs, steglitsor och duvor spelar i träden.
Allting doftar av sommar och skörd. Romarna sökte
gestalta något av denna guldåldersnatur i sina anlägg¬
ningar, i varje fall gjorde de det i de landskap de
målade på väggarna i sina hus. De landskap, som
Vergilius skildrar i sina ekloger, har även de en idea¬
liserad karaktär. Romarna hade inte samma antropo¬
morfa bildläntasi som grekerna. De placerade visser¬
ligen gudabilder och ej minst skulpturer som hade
anknytning till Pan och satyrernas värld i sina träd¬
gårdar och mera vildvuxna parker, men de inskränkte
sig, när det gäller locus amoenus och xystus till att
ange gudarnas närvaro med figurklippta träd eller
buskar, så kallade opus topiarii. Men å andra sidan tär
man inte glömma att även Lucretius’ visionära bilder
av naturens vildhet speglar ett väsentligt inslag i ro¬
mersk naturupplevelse.

Valet av tomtmark för en lantvilla var av största
betydelse. Man tog hänsyn till vindförhållanden, sol¬

ljuset och ej minst utsikten. En backsluttning åt sydost
ansågs ge de bästa möjligheterna. Plinius d y ger i sina
brev intressanta upplysningar om några av de villor
han ägde. Den ena låg vid kusten i Laurentum; den
andra i Toskana var närmast avsedd för uppehåll
under den kalla årstiden. Trots mängden av detaljer i
hans redogörelse har man svårt att rekonstruera träd¬
gårdsanläggningarna i deras helhet med alla deras
byggnader, kryptoportiker och terrasser, men man lär
ett starkt intryck av det engagemang varmed man
ägnade sig inte endast åt rent botaniska och praktiska
studier utan även åt meditation och skådande under
vilan i paviljongerna eller under promenader på ter¬

rasserna. Ej minst är det av intresse att lägga märke till
den stora roll som den vilda naturen spelar i romarens

naturupplevelse. Pierre Grimai ( Les jardins romains,
Paris 1943) och Götz Pochât (Figur und Landschaft,
Berlin-New York 1973) ger en fördjupad inblick i
dessa förhållanden.

Hur rikt sammansatt en romersk trädgård kunde
vara visar kanske bäst kejsar Hadrianus’ anläggningar
i Tivoli. Arkitekturinslagen är här av avgörande bety¬
delse men även skulpturer och vatten spelar en stor

roll. Kompositionen kan inte överblickas på samma
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sätt som cn medeltida trädgård eller som en trädgård
Irån renässansen och barocken. Vandraren rör sig
vilset mellan monument och växtlighet samt i fascine¬
rande rumsbildningar av olika art. Han möter stän¬
digt överraskningar, ej olika de som teatern kan erbju¬
da. Gränsen mellan verklighet och fantasi är Rytande.
Det numinösa känns ständigt närvarande. Romarens
naturupplevelse framstår sådan den reflekteras i träd¬
gårdarna långt ifrån som ett naivt försjunkande i en fri
natur. Han etablerade kontakt med naturen såväl in¬
tellektuellt som emotionellt genom sitt möte med den
inför ett rörligt vattenspel eller i en grottas dunkel, ja,
vi vet att han kände gudamakternas existens i de
klippta miniatyrträdens figurationer. Han älskade att

på avstånd se ut över havet, en klippig dal eller bördi¬
ga Ialt. I sitt betraktande kände han sig såväl andäktig
som trygg. Hadrianus’ anläggningar i Tivoli har sna¬
rare karaktären av en kultplats än av en park för
rekreation. De erinrar oss om trädgårdens sakrala röt¬
ter och om dess förmåga att vända våra känslor mot

det eviga. Med liknande syften omgav Shah Djahan
på 1600-talet i Agra i det fjärran Indien marmor¬
mausoleet över sin älskade gemål, Tadj Mahal, med
en paradisiskt skön trädgård. Och på Skogskyrko¬
gården i Stockholm åstadkom arkitekten Erik Gunnar
Asplund och hans medhjälpare under vårt århundra¬
des andra och tredje decennier genom terränggestalt¬
ning och expressiv trädplantering ett friluftsrum
fyllt av suggestiv transcendentalism.

Renässansen innebar ett återupplivande ej blott
av den antika dikten och konsten utan också av den
romerska trädgårdens formvärld och idéinnehåll.
I Villa Gareggi utanför Florens inbjöd Gosimo dei

Medici sina vänner till filosofiska samtal i Platons
efterföljd. Utanför villan anlade han en trädgård med
lagerträd, buxbomshäckar, myrten och cypresser. Ett
nytt inslag blev nejlikan liksom apelsin- och citron-
träd, som, planterade i krukor, ställdes upp på terras¬

serna. Alberti, den ledande arkitekten i Florens, hade
studerat den romerska trädgården hos Vitruvius och

tog intryck av dennes synpunkter, när han redogjorde
lör det rätta sättet att disponera en trädgård. Han var

oekså mottaglig lör den romerska seden att låta träd¬

gården och dess symboler komma in i husen. Han
beskriver grottor och sinnrika, även skämtsamma vat¬

tenkonster. Han och hans samtid har liksom romarna
även intresse för att avskilja en del av trädgården som
ett andaktsrum. Den kallades ”giardino segreto” eller
”giardino pensile”. Förkärleken för opus topiarii lever
vidare med bibehållen känsla förde konstfullt formade
trädens och buskarnas symboliska uppgifter. Intill de

större trädgårdarna bibehölls efter antik romersk sed
vilda skogsdungar tjänande som jaktmark eller djur¬
gård. Aven den medeltida blomsterängen var ett vik¬
tigt inslag i ungrenässansens trädgårdar såväl i Flo¬
rens som i grannskapet av Venedig.

Ett belysande bidrag till förståelsen av renäs¬
sansträdgårdens komplicerade symbolvärd är den av-
träsnitt vackert illustrerade, i Venedig utkomna skrift
som bär titeln Hypnerotomachia Poliphili som författades
omkring 1467 av Francesco Colonna. Här möter oss ej
blott opus topiarii, spaljéer och konstfullt tecknade
parterrabatter i mönster, som senare skulle utvecklas
framförallt i den franska trädgården under 1600-talet.
Miljön och formspråket i Hypnerotomachia är synner¬
ligen sofistikerade.

Den italienska trädgården blev framförallt under
1500- och 1600-talcn en arkitekternas angelägenhet.
Byggnaderna infördes i en väldig generalplan. Till¬
fartsvägar, ramper, trappor, terrasser samt en serie av

olika trädgårdsmotiv bildade en helhet, vanligen
strängt axialt komponerad. Samtidigt utnyttjade man
den kuperade eller starkt sluttande terrängen för att

ernå perspektiviska effekter och vidsträckta utsikter.
En banbrytande anläggning av denna art var Bra¬
mantes utformning av Vatikangårdarna, Rafaels Villa
Madama samt Pirro Ligorios gestaltning av trädgård¬
en vid Villa d’Este i Tivoli. I mäktiga avsatser utbre¬
der sig här trädgårdskvarteren nedanför den högt be¬
lägna villabyggnaden, förenade av trappor och ram¬

per. Vattnet forsar i kaskader i trädgårdens längdrikt¬
ning men kommer också in från ena sidan bland annat

i form av en dånande vattenorgel. Ett kopparstick från
1500-talet redovisar anläggningens regularitet men
det avslöjar inte det intima sambandet med den antika
naturkulten som Eigorio dock var angelägen att bibe¬
hålla. Man lägger emellertid märke till att anläggning¬
ens tväraxel avslutades på ena sidan av en terrass,

utformad som en teaterscen med ett llertal små hus
och att trädgården även innehöll vilda partier, bo-
schetti. ”The boschelti and the rustic elements pre¬
sent in gardens should be seen ... not only as a genera¬
lized imitation of literary lopoi, the grove, the wild
wood, etcetera and as an evocation of mood, nostalgia,
luxury or fear, but also as a constant reminder of an
intellectual and philosophical concern; the role of man
in the world of nature, and the creation of order from
chaos (Elisabeth Macdougall, ”Ars Hortulorum: Six¬
teenth Century Garden Iconography”, in The Italian
Harden, Dumbarton Oaks 1972). Man upplever detta
starkt i dag i skuggan av de väldiga träden och i bruset
av det framvällande vattnet över mossiga skulpturer.
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Villa Lantc, Italien, senare
hälften av 1500-talet. Teck¬
ning av Lisa Bauer.
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återuppstår den hedniska tidens skönhet och när man

betraktar den kommer drottning Kristinas av Sverige
egendomliga kommentar över trädgården i Caprarola
i tankarna:Jag vågar inte uttalaJesu namn för att icke
bryta förtrollningen (Georgina Masson, Italienska träd¬
gårdar,Stockholm 1963).

Denna kvardröjande hedendom är kännetecknande
lör flertalet av de stora italienska trädgårdarna. Det
numinösa markeras av de skulpturer, som i sådan
rikedom fatt sin plats här, ibland i enbart dekorativt
syfte men oftast med symboliska uppgifter, ja ibland
med påtaglig avsikt att inge fruktan. Så är fallet med

Villa Farnese i Caprarola vid Viterbo ter sig lör den
anländande som en lastning uppe på en bergssluttning
med sin mäktiga femhörning. På baksidan har ge¬
ometriskt mönstrade parterrer placerats på höga bas-
tionliknande terrasser. Men ännu högre upp på den
skogklädda branten ligger en villa av mindre och inti¬
mare art omgiven av terrasser med fontäner och dam¬
mar, en plats lör meditation med den bakgrund Mac-
dougall antydde. ”Det kan inte finnas många andra
platser där arkitektur och natur så väl smält samman
och där sagoväsen som fontänernas sjöhästar och vak¬
tande hermer så naturligt hör ihop med naturen. Här

17



de groteska fantasiskapelser, som gjort Villa Orsinis
park i Bomarzo ryktbar. Närheten till Pan och satyrer¬

nas värld upplevdes intensivt av människorna. Även
for en nutida besökare är det uppenbart att mängden
av skulpturer, dammar, fontäneroch konstfullt klippta
buxbomshäckar inte betecknar ett avståndstagande
från den vilda naturen utan måste upplevas som

symboler lör dess mystiska väsen. I sin imponerande
utformning utgör de italienska villaträdgårdarna, ej
minst de i Roms omgivningar, bevis på arkitekternas
utomordentliga förmåga att samkomponera byggna¬
derna och trädgårdens alla enskildheter med terräng¬
en. Det må dock ej förbises att dessa trädgårdar ej
blott tillgodosåg människans behov av naturkontakt
utan att de även rymde experimentalfält för odlingar
av exotiska träd och blommor liksom lör skickliga
hydrauliska konstruktioner.

I förhållande till den rikt nyanserade, arkitektoniskt
så mästerligt gestaltade italienska trädgården ter sig
den franska länge som mera motivfattig. De franska
renässanskungarna hade emellertid under sina fälttåg
tagit starka intryck av Italiens trädgårdskonst och
sökte med hjälp av inkallade fackmän och konstnärer
åstadkomma liknande anläggningar vid sina egna
slott. Man koncentrerade sig på vidsträckta parterrer
med buxbomsritningar och blomplanteringar i regel¬
bundna fyrkanter. Compartimenten omgavs av löv¬
gångar och hela anläggningen många gånger av vat¬

tenkanaler. Snart fördes emellertid trädgården sam¬
man med byggnaderna till en enhetlig komposition.
Huvudslottet omgavs av symmetriskt placerade flyg¬
lar, flankerande en borggård och bakom corps de logi¬
set utbredde sig en stor parterr som en väldig orienta¬
lisk matta. En av de första anläggningarna av detta
slag var Anet utanför Paris, uppförd av Henrik 1 1 för

Diane de Poitiers. Parterren omgavs av en kryptopor-
tik samt en vattengrav. Mästaren till anläggningen var
den i Italien skolade arkitekten Etienne du Pérac. Han
inlörde broderiparterren, som blev en fransk speciali¬
tet, utvecklad framförallt av medlemmar av trädgårds-
mästarlämiljen Mollet. En av dem, André Mollet, var
förutom i England och Holland även verksam i Sveri¬
ge, där han i Stockholm 1651 utgav ett monumentalt
arbete på franska, svenska och tyska om trädgårds¬
konstens teori och praktik, illustrerat med stora

kopparstick.
Italienska inslag i form av kaskader, grottor och

nymfeer (örekom i några av de mera påkostade franska
renässansträdgårdarna såsom Gaillon, Fontainebleau
och St Germain-en-Laye. Bland de inkallade ita¬
lienska specialisterna märks särskilt Thomas Francini
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1 idig 1600-talslrädgård sä som den ofta kan ha sett ut
samtidigt till nytta och prydnad. l.eJardinier Francois. Ih Yi.

som lör Marie de Médicis räkning utförde en alltjämt
bevarad grottliknande fontän i Luxembourgträdgår-
den. Denna stora anläggning komponerades med Bo-
boliträdgården vid Palazzo Pitti i Florens som förebild
men den florentinska parkens hippodromformade
centralparti ersattes i Paris av en stor broderiparterr.

Bland de skulpturer, som prydde trädgården, märk¬
tes en jättefigur föreställande Demiurgen, jordens
ande, i gestalt av en mossklädd åldring. Synbarligen
tillkom skulpturen under direkt intryck av en liknande
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figur, den nitton meter höga skulptur som föreställer
Apeninnerna och som alltjämt utgör en sevärdhet i

Pratolino utanför Florens. Dessa naturmystiska inslag
ersattes i de franska trädgårdarna i allmänhet av

skulpturer av gudar och gudinnor, av Herkules och
hans stordåd eller andra dramatiska scener ur den
antika mytologien. Anmärkningsvärt är att man i de
franska trädgårdarna dock inte koncentrerade upp¬
märksamheten på dessa inslag utan i stället sökte
utnyttja perspektiviska och optiska effekter, bland
annat genom att studera vattenytans förmåga att re¬
flektera solljuset. Man blev intresserad av hägrings-
fenomen och man arbetade med olika perspektiviska
konstgrepp. Bland de mera framstående teknikerna på
detta falt var Salomon de Caus som utgav skrifter på
området och vilkens främsta insats var anläggandet av

den på terrasser vilande slottsträdgården i Heidelberg.
Den väckte samtidens beundran; till dem som vittnat
om sin uppskattning hör Gustaf 11 Adolf.

Under det man i England och Holland aldrig över¬
gav intresset lör opus topiarii — de i figurer klippta
träd och buskar som övertagits från antiken — liksom
for de magiförknippade knutmotiven och labyrinterna,
tog de franska, axialt disponerade trädgårdarna mitt¬
axeln i anspråk för långsträckta parterrer. De bestod
mestadels av ett broderimönstrat parti åtföljt av en
gräsparterr med kantrabatter, bakom vilka följde bos-
kéer. Perspektivet mynnade ut i en fondeffekt i form av

en exedra eller solfjäderartat utstrålande alléer. Man
lade parterrerna på olika nivåer och ställde deras färg¬
rika ytor i rumsskapande kontrast till de täta boské-
erna. Urbilden för den fullt utvecklade franska ba¬
rockträdgården blev trädgården vid Vaux-le-Vicomte.
Slottet uppfördes på 1650-talet för ministerpresiden¬
ten Fouquet efter ritningar av arkitekten Louis le Vau
och samtidigt tillkomm den väldiga trädgården efter
ritningar av André le Nôtre, form trädgårdens fullän-
dare. De följande åren skapade de båda konstnärerna
vid Versailles efter liknande principer en än mer om¬

fattande och än rikare sammansatt anläggning.

Naturen trängdes tillbaka eller tektoniserades i
dessa trädgårdar med deras mönstrade öppna ytor
och täta boskéer med trånga lövsalar samt med deras
väldiga av aller och kanaler markerade perspektiv.
Liksom de italienska trädgårdarna smyckades dessa
anläggningar av ett överflöd av skulpturer och urnor
men de har inte ett numinöst budskap utan anspelar
företrädesvis på furstens ställning och dygder. Apollo
och Solen blev i Versailles dominerande ikonografiska
inslag. Den franska trädgården av denna typ blev ett
signum för den absoluta furstemakten. Dess eleganta

komposition och fasta anknytning till byggnaderna
blev förebildlig och övertogs av de ledande arkitekter¬
na och trädgårdskonstnärerna i hela Europa.

Det är en trädgårdskonst som blivit ett verktyg att
uttrycka mänsklig maktfullkomlighet och som med
alla till buds stående medel format en vidsträckt miljö
efter modets lagar.

Helt förkvävdes dock inte trädgårdens naturmystik
och dess urgamla budskap om elementarandarnas
makt. Nikodemus Tessin d y, som jämte sin medarbe¬
tare Johan Hårleman mer än de flesta gjort sig för¬
trogen med André le Nôtres trädgårdskonst och som
i Drottningholms slottspark givit ett vackert exempel
härpå, skapade vid sitt eget lilla palats mitt emot
Stockholms slott en liten intim trädgård, en locus
amoenus, en giardino intimo, med klippta träd och bus¬
kar, med reliefsmyckade urnor, fågelhus oeh till och
med ett nymfeum, en grotta, där en källa sorlade. Han
tänkte sig att vid ingången till grottan placera två
filosof statyer som en inbjudan till meditation och som

en erinran om de store grekiske vise. Här kunde han
vila på en bädd gjord av trädgrenar och med ett täcke,
målat så att det såg ut som flätad halm. Här ville
Tessin levandegöra något av den idylliska värld som

Theokritos besjöng och i vilken de grekiska filosoferna
tänktes röra sig. Det är intressant att se hur Tessin
liksom grekerna och romarna med illusionistiska mål¬
ningar av parklandskap sökte vidga det begränsade
rummet. Tessin tillämpade också andra av de per-
spektiviska konstgrepp, som är av så stor betydelse lör
barockkonstens och ej minst barockträdgårdens magi.
Så bevarar alltså denna, den mest konstfulla och arki¬
tektoniskt genomarbetade lilla palatsträdgård, nära
kontakt med trädgårdskonstens mytiska källsprång.
Även i det inre av sitt palats strävade arkitekten efter
att med landskapsmålningar och illusionistiskt målade
utsikter vidga rummen och levandegöra den stora na¬
turen såväl i dess vildhet — kaskaderna vid Vesta¬
templet i Tivoli, Vesuvius i utbrott — som i dess mera
elyseeiska gestalt i anslutning till Poussins måleri.

Redan mot slutet av 1600-talet började människor¬
na känna ödsligheten och förkonstlingen i den franska
barockträdgårdens snörräta alléer och klippta boské¬
er. I den framväxande nya naturkänsla, som tog sig
starka uttryck i början av 1700-talet, kom trädgården
att inta en central plats. Det var faktiskt den stela
formträdgården som väckte reaktionen till liv. Det är
ironiskt nog de i olika figurer klippta träden som
framkallade den giftigaste kritiken, okunnig som man
var om de topiariska formernas arketypiska betydelse.
Alexander Pope hånade sålunda det trädgårdsskräd-
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Barockens trädgård. Schönbrunn. Teckning av Lisa Bauer.

deri som inte lät träden växa ifred utan lät dem anta

allehanda mänskliga, djuriska och geometriska figura¬
tioner. Utan att direkt dröja vid trädgårdskonsten
hyllade Shaftesbury i sin avhandling The Moralist
(1711) den vilda naturen, de mossiga klipporna och
forsarna. I sina berömda rellexioner i The Spectator året
därpå framhöll Joseph Addison att inga konstverk kan
mäta sig med dem som Naturen själv målar med
vårdslöst vilda penseldrag. Han tänkte sig att en lant¬
gård genom lämpliga planteringar skulle kunna för¬
vandlas till ett vackert landskap. Han accepterade inte
naturen i sin vildhet men han rekommenderade vissa
åtgärder lör att låta ängens, trädens och kullarnas
skönhet komma bättre till sin rätt. Han drömde om ett

ideallandskap. En lång rad författare utvecklade dessa
synpunkter, varvid en nyförvärvad kunskap om Kinas

trädgårdskonst kom att spela en viktig roll. Förmed¬
lare av dessa synsätt var som Osvald Sirén klarlagt
William Temple, William och John Halfpenny och
senare framför allt William Chambers. Genom inslag
av olika stämningsskapande element såsom grottor,
tempel, minnesvårdar samt även skulpturer sökte man
nå en verkan, ej olik den italienska trädgårdens men

utan dess tunga arkitektoniska apparat. Promenaden i
trädgården och parken skulle inte störas av trappor
och terrasser men den kunde leda över en bro, till och
med i Palladios monumentala stil, och nå fram till ett

tempel med kolonner, gärna också till en eremitkoja
eller ett ensligt gotiskt kapell. Man längtade såväl efter
det elyseeiska som efter det pittoreska och sublima.

William Kent, som var en av de ledande krafterna
vid utformningen av den engelska landskapsstilen, tog
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i sina anläggningar, till exempel trädgårdarna i Chis¬
wick och Stowe, upp många enskildheter från de roJ
merska trädgårdarna. Mängden av byggnader och pa¬
viljonger kunde dock bli alltlbr överväldigande. Om
denna fara var den svenske trädgårdsarkitekten Fred¬
rik Magnus Piper medveten när han efter besök i
England skriver: ”just genom den (dekorationen) för¬
lorar (anläggningen) mycket av det enkla och cham-
pétra anseende samt den romantiska och pittoreska
karaktär som man med så mycken förtjusning blir
varse (i Stourhead, den av Henry Hoare vid 1700-
talets mitt anlagda, än i dag välbevarade anläggning¬
en)”. Walpole karakteriserar Kent på följande sätt:
”Han kände de ljuva behagen i kullarnas och dalarnas
omärkliga övergångar i varandra. Han iakttog skönhe¬
ten i markens mjuka modellering, han såg hur de
strödda trädgrupperna på upphöjda platser kunde tjä¬
na till att framhäva utsikten mellan stammarna och
bidraga till att vidga perspektiven ... Av alla nya skön-
hetsdrag han förlänade detta vackra land var intet
värdefullare än hans behandling av vattnet ... farväl
alla kanaler, runda bassänger och trappstegskaskader— de sista absurda kvarlevorna av italienska och fran¬
ska villor! Den vänliga bäcken lick slingra sig fram
efter eget kynne
och städades men det omgestaltades inte ...” Men när
Kent med avsikt att ge landskapsutsikten en starkare
prägel av sanning planterade döda träd i Kensington
Gardens blev han avhånad.

Genom de insatser till utvecklingen av en helt ny
trädgårdskonst, som här antytts, kom trädgården att

inta en central plats i europeisk idé- och kulturhisto¬
risk debatt under 1700-talet. I sitt arbete Observations
on Modem Gardening (1770) gjorde Thomas Whately
bland annat följande, än i dag giltiga reflexioner:
”Trädgårdskonsten förtjänar en framstående plats
bland de fria konsterna. Den är lika överlägsen land-
skapsmåleriet som verkligheten är överlägsen avbild¬
ningar. Den är en frukt av fantasiens verksamhet och
beroende av smaken. Sedan den nu befriats från regel¬
bundenhetens bojor och utvidgats bortom gränserna
för husliga behov innesluter den de vackraste och
ädlaste likaväl som de enklaste naturscenerier ...
Trädgårdsanläggarens uppgift är att utvälja och till-
lämpa allt som är stort, prydligt och karakteristiskt ...
att upptäcka och framvisa alla förtjänster hos den
plats med vilken han arbetar, att fylla bristerna, korri¬
gera felen och förbättra de sköna partierna. Alla dessa

• olika sidor av hans verksamhet måste utföras uteslu¬
tande med naturens material. Naturen är alltid enkel,
den använder endast fyra material i sina kompositio¬
ner: marken, skogen, vattnet och klipporna. Uppod¬
lingen av naturen har medfört ett femte material,
byggnaderna.”

Den landskapsträdgård, som författaren på detta
sätt frammanar, har dock sina regler. Det vilda accep¬
teras inte i alla former och det gäller särskilt klippor¬
na. De får vara skräckinjagande och fantasieggande

det levande landskapet tuktades

Bild 7.
Venusdalen, Rousham, en
av den engelska parkstilens
tidigaste anläggningar. Foto:
MattsJungstedt.
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men groteska former tolereras inte. Det kan vara på
sin plats i sammanhanget att erinra om en teckning av
C. A. Ehrensvärd, där han låter de av istiden så mjukt
modellerade svenska bergen ta form av mänskliga
bakdelar — den av det klassiska och det italienska
frälste Ehrensvärd markerar på ett dylikt drastiskt sätt
sin brist på känsla for den karga nordiska naturen.

Närmare hans hjärta stod det idylliska landskap, var¬
med den i England skolade trädgårdsarkitekten Piper

lät omge några svenska slott och herresäten. Mera
betagande än kanske annorstädes (orenades ett stycke
mellansvensk natur med en arkitektur, formad med
klassicistisk grace, i Haga, där Tempelmans paviljong
så mjukt öppnar sig mot parkens träd, ängar och
vatten.

mer vardaglig, realistisk parkmiljö, där man kunde
godta såväl stubbar och ris som vildvuxna ängsmar¬
ker. Gentemot det sköna satte man det pittoreska
(Richard Payne Knight, The Landscape, London 1795).
Men även mot andra överdrifter gick man till storms
och sökte, inspirerade av Rousseau och dennes upp¬
fattning om det rustika livets överlägsenhet, stöd hos
naturen själv. Omgiven av sina närmaste bör männi¬
skan dra sig tillbaka i naturens sköte för att njuta de
fröjder det bereder. Det viktiga är inte parkens storlek,

det mest angelägna är den vanliga människans miljö.
Gentemot de stora parkerna med deras feodala bak¬
grund ställer man de små intima trädgårdarna, där
människan kan känna trivsel och där nyttan skall
utgöra grundvalen, omväxling, ordning och snygghet
vara dess prydnader (M. Watelet, Essai sur les jardins,
Paris 1774). I dessa småborgerliga betraktelser känner
vi igen bakgrunden till vår tids täppor och egnahems-
trädgårdar.

Mot slutet av 1700-talet började man i England rea¬

gera mot det alltför arkadiska, mot det alltför idea¬
liserade i landskapsträdgården. Man eftersträvade en
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EN BRUKSPARK FÖDS
Nya rön kring anläggningen av den Engelska Trädgården

vid Forsmarks Bruk
TORBJÖRN FORSMAN

Forsmarksparken har av Andreas Lindblom kallats
”pärlan bland våra engelska parker.” Flera faktorer
bidrar till anläggningens berömmelse: Den skiljer sig
från andra genom att den är så välbevarad. Parken
har länge ansetts vara ett verk av trädgrådsarkitekten
Piper och är en av de tidigaste och även nordligaste
engelska parkerna i Sverige. Den ca 5 hektar stora

lustparken är av hög konstnärlig kvalitet och rymmer
många accessoarer som ännu gör ett besök till en
omväxlande och spännande upplevelse i den roman¬
tiska tidens anda. Genom ett varmt privat ägarintresse
har såväl parkområdet som dess byggnader och monu¬
ment på ett förvånansvärt sätt bibehållit sin i stort sett

ursprungliga utformning.
Mitt intresse lör Forsmarks historia väcktes tidigt.

Genom en inspirerande vänskap med nu framlidna
friherrinnan Ulla af Ugglas och hennes familj lick jag
uppleva bruksherrgården under de sista åren den var i
privat ägo. Efter Ulla af Ugglas död 1970 har Fors¬
marks Kraftgrupp AB hand om bruksmiljön som 1975
förklarades som byggnadsminne.

Under det senaste läsåret har jag i en trebetygsupp¬
sats i konstvetenskap vid Uppsala Universitet arbetat
med att utröna parkens historia. Syftet har varit att

lörsöka klarlägga vem som egentligen var parkens
upphovsman. En annan uppgift har varit att studera
tillkomsthistorien. När grundades parken och när
upplördes alla byggnader och monument? Var det
verkligen under en så kort period som åren 1786—91?
1 mitt arbete har jag främst koncentrerat mig på träd¬
gårdens historia de första 40 åren, 1784—1824.

Forsmarks park har aldrig tidigare blivit löremål för
någon grundforskning. Den har emellertid vid ett fler¬
tal tillfallen beskrivits, bl a av (fösta Selling och
Osvald Sirén. Walter Bauer är sedan början av 1960-
talet knuten till parken som konsult och i samband
med den stora renoveringen vid denna tid publicerade
han en uppsats om anläggningen i Lustgården 1964—

teckningar, fotografier, inventarieförteckningar, rese¬
skildringar och inte minst den omfattande samlinjen
bruksräkenskaper. Tack vare dessa har det varit möj¬
ligt att följa parkens utveckling år för år och i många
fall datera parkdekorationer och inventarier på dagen
när. Bruksarkivet förvaras sedan 1970 på Landsarki¬
vet i Uppsala.

Brukets historia

Forsmark anlades som järnbruk redan under 1500-
talet och hörde till de anläggningar som ödelädes i
samband med rysshärjningarna vid Upplandskusten
1719. Släkten de Besehe som då var brukets ägare
återuppbyggde detta som 1751 förvärvades av de för¬
mögna handelsmännen Robert Finlay och Frans Jen¬
nings. Sonen, hovmarskalken John Jennings anlitade
på 1760-talet hovarkitekten Jean Eric Rehn att
genomföra en ny generalplan för bruket. Från denna
tid härstammar stora delar av den nuvarande bebyg¬
gelsen med den raka bruksgatan och den ståtliga herr¬
gården i tidig gustaviansk stil.

1781 inköptes Forsmark av den nyligen adlade Sa¬
muel af Ugglas, sedermera friherre, greve, landshöv¬
ding och överståthållare, af Ugglas var en konstintres¬
serad bruksägare som hade nära förbindelser med
hovet och många av dåtidens stora arkitekter och
konstnärer, af Ugglas fullbordade den förre bruksäga¬
rens planer med att uppföra den nuvarande kyrkan,
en sengustaviansk byggnad som stod färdig år 1800
efter ritningar av Olof Tempelman. För interiörens

utformning svarade Louis Masreliez.

Forsmarksparkens arkitekt:
Johan Christian Ackerman

I all litteratur där parken på Forsmark nämns står det
att Piper var anläggningens arkitekt. Några bevis finns
emellertid inte. Traditionen går tilbaka på en uppgift i
Klingspor — Schegels Uplands Herregårdar 1881 där
det står att parken anlades på 1780-talet ”af samma

person, som användes vid parkanläggningen vid Ha¬
ga”. Uttalandet har helt naturligt tolkats som Piper.

65.

Källmaterialet

Det använda källmaterialet består av bilder, boupp-
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Anledningen till att man kan betvivla att Piper är
anläggningens upphovsman är också att det förekom¬
mer detaljer främmande för Pipers smak. Det kanske
mest slående är det nätverk av vindlande gångar som
vi ser på 1802 års karta över parken. Gångvägarnas
stora antal och dragning överensstämmer inte med
Pipers anvisningar.

Ett nytt namn har emellertid framkommit som är av
stort intresse. 1 oktober 1785 utbetalades nämligen 38
riksdaler till ”Directeuren Ackermann för en engelsk
Trägårds anläggande jämte 2-ne resor hit till Bruket”.
Nu återstod det spännande arbetet att ta reda på vem
denne Ackermann var; en lokal trädgårdsmästare eller
kanske någon ansedd parkanläggare från huvudsta¬
den? Av en händelse fann jag hans namn i ett register¬
kortsystem på riksarkivet. Där stod att Ackermann var
”Kunglig hovträdgårdsmästare, Stockholm”. Snart
klarnade bilden betydligt.

Ackermann föddes 1737/38 och avled den 23 maj
1810. Han finns omnämnd redan 1762 då han var
verksam på Ekolsund. På en av honom utförd ritning
kallar han sig ”hortulanus loci”.

Ackerman kom med tiden att förestå trädgårdsan¬
läggningen vid Karlberg och innehade även en träd¬

skola där. Den 1 oktober 1785 blev Ackermann före¬
ståndare för den engelska parken vid Haga. Här anla-
de han också en stor plantskola med många sällsynta
arter. Genom åren levererade han många träd och
växter till P J Bergius som innehade Vetenskapsaka¬
demiens trädgård. Ackermann blev med tiden en av
Bergius mest förtrogne rådgivare. Bergius berättar i
sin journal att ”då Ackermann tog emot Karlberg som
trädgårdsmästare, sågo träden där mycket illa ut, men
i hans hand hade de blivit frodiga och synnerligen
bärande. ”Ackermann berättade lör Bergius hur han
skötte trädgården och rådde Bergius att gödsla växter¬
na med ”dufwedynga”, varav sex lass årligen skulle
behövas i Bergielund.

De båda trädgårdsmästarna blev mycket goda vän¬
ner och ofta kom Ackermann på besök och delgav
sina erfarenheter. Den 24 mars 1782 berättar Bergius:
”Ackermann war här och berättade om Pomerans-
och citronräden på Carlberg, huru de äro bland de
wackraste i Europa, hur en från Hamburg resande
böd lör dess träd 300 ducater stycket, neml. 3 000
ducatcr lör 10 trän.”

Bergielund försågs med många växter från Acker¬
mann. Den 7 november 1781 levererades 58 plom-
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monträd och 206 krusbärsbuskar och det sammanlag¬
da antalet buskar av detta slag upgick den 25 i samma*
månad til! 1 000 st, ”alla från Haga, där kungen låter
anlägga en wacker trädgård”.

Till att börja med bodde Ackermann kvar vid Karl¬
berg men entledigades därifrån slutgiltigt 1798 för att

helt ägna sig åt Haga. Ett kvitto linns bevarat från
utbetalningen av den (örsta kvartalslönen 1790: ”Det
mig i nåder bestådde 1790 åhrs Quartalslön har jag
bekommet med 50 R specie för anlägningen vid Haga
Kongl, lustpark som Qwetteras.”

1789 blev Ackermann ledamot av Kungliga Patrio¬
tiska Sällskapet. Två år senare invaldes han i Kung¬
liga Vetenskapsakademien. 1 invalsförslaget presente¬
rades han som ”Directeur öfver Konungens Lust Trä¬
gårdar vid Carlberg och Haga”.

Åren 1790—96 biträdde Ackermann överintenden¬
ten Adelcrantz vid anläggandet av en engelsk park vid
Vetenskapsakademiens observatorium i Stockholm.
Lejda dalkarlar arbetade flera år med planering och
Ackermann skänkte ädla lövträd som gav området den
önskade karaktären av en ”tvångslös engelsk park”.

1792 hjälpte Ackermann till vid den av Piper omda¬
nade Logården. 1 maj levererade han inte mindre än
589 träd och buskar av skilda arter och till gräsmattor¬
na engelskt ”Reygräs”.

1 Vetenskapsakademiens handlingar 1803 publice¬
rade Ackermann en uppsats ”Om den nödige Tempe¬
raturen för Orangeri-Växter”. Han var även med att

utforma ritningarna till ett nytt växthus lör Bergi-
anska trädgården 1806. 1807 utkom Ackermann med
en avhandling där han presenterade sina mångåriga
erfarenheter. Boken bär titeln ”Practisk Afhandling
om Vilda Träds Såning, plantering och skötsel samt

Vidare behandlande och hushållning ...”
Allt talar lör att Ackermann var en skicklig och

uppskattad trädgårdsdirektör, ”vars berömda och sär¬
deles bepröfwade kundskaper i de delar som honom
tilhöra, och hvilka tilvunnit honom det högsta förtro¬
ende.” (invalslörslag Kgl.V.A.)

Genom samarbete med Piper bl. a. vid Hagaanlägg-
ningen blev Ackermann väl förtrogen med den engelska bruksgatan ordningställdes. Ett stort oregelundet
trädgårdskonsten. Det är därför högst sannolikt att det markområde stod nu outnyttjat och passade för en
var han som anlade den engelska parken vid Forsmark. engelsk park. Räkenskaperna redovisar att arbetet
Det framgår av räkenskaperna och Ackermann var ju med att ordningställa parken påbörjades redan 1784.
faktiskt ”samma person, som användes vid parkanlägg- Man betalar ”5 st Dahlkarlar för en stenbro och sten-
ningen vid Haga”.

Även om inte Forsmarks engelska park är ett verk neringsarbetena genom hela 1780-talet.
av Piper kan man gott påstå att parken är i Pipers
anda och en utsökt representant lör den engelska träd¬
gårdskonsten i Norden.

Æ'0%,
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Parken anläggs

1 750 års karta visar oss ett omväxlande landskap vars
norra delar används som slåtterängar och betesmark.
De södra delarna upptas av bebyggelse för brukets
arbetare. De små träbyggnaderna revs under 1760-
och 1770-talen i samband med att den nuvarande

brytning vid Ruddammen.” Dalkarlarna fortsatte pla-

1785 utbetalas arvode till direktör Ackermann för
parkens anläggande och lör leverans av ”25 Lindar, 80
Poppelträn, 50 Fläderträn, 50 dubla TörnRosor, 50
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Almbuskar, 12 Äpleträn, och 20 U Engelsk Ruigrass”,
till ett pris av 53 riksdaler.

Sommareti 1790 ordningställs parkens tre dammar.
1750-års karta visar dock att dammarna redan då var
befintliga och hade sina former. Vi ser också att park¬
en inte till fullo gör skäl för beteckningen ”vattensjuk”
som så ofta citeras. 1791 visar oss en aldrig tidigare
publicerad lantmäterikarta att parken i stora drag
erhållit sin form. Den tillhörande beskrivningen berät¬
tar: ”Ibland de af nu varande Ägare til prydnad gjor¬
de förbättringar, förtjenar den framför Stora Stenhuset
vid Forsmark nyligen anlagde Engelska Trägården
med skjäl första rummet, som på en kort tid, ifrån den
aldra oländigaste mark, af Berg-Gryt och jordfasta
stenar, samt theremellan stilla stående och illa stin¬
kande Wattudjölar, blifwit forvandlader til de för ögat
nöijsammaste Promenader, oförtigandes, at Here Lass
Höö theruti nu årligen albärgas”.

Tack vare de detaljrika räkenskapsböckerna har det
varit möjligt att i detalj lölja parkens utveckling.
Bland de nuvarande dekorationernas tillkomst kan

nämnas Källhuset 1787, Källhusets interiörmålningar
1788, Belisars Tempel 1794 (tillbyggt med kolonnpor¬
taler 1804), Belisars obelisk 1795, Spegeltemplet och
Eremitaget 1804, Götiska Klocktornet 1810—13 och
Monumentholmen 1819—20.

Mina undersökningar har visat att Olof Tempel¬
man med all sannolikhet var arkitekten bakom Beli¬
sars Tempel, Spegeltemplet och Götiska Klocktornet.
Mycket talar också för att Jean Eric Rehn var skapare
av Källhuset. Som sammanfattning kan sägas att
Forsmarks engelska park anlades åren 1784—1804
av trädgårdsdirektören Johan Ghristian Ackermann
Min inställning till parken överensstämmer till fullo
med vad Einnerhjelm skrev för 174 år sedan: ”Den är
onekligen både vacker och interessant, men redan så
celebrerad af vår snillrike Natur-Målare Elias Martin
att jag borde tiga derom, för att ej med en ofullkom¬
lig beskrifning skämma det behagliga intryck dess ar¬
bete verkar... Och ingen lärer besöka denna Park utan

nöje eller utan erkännande att den är väl anlagd och
vacker”.
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Broderiparterr. Ur fransk trädgårdsbok från 1735. De långsträckta parterrerna är helt i Le Nôtres anda. Man kan jämföra
denna med Suecia Antiquas bild av trädgården vid exempelvis Sjöö, som har en ålderdomligare karaktär.
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År 1672 liit greve Johan Gabriel Stenbock ”ett över allai) måtta superbt och magnifikt palais efter stor arkitektura oeh
symmetria uppbygga genom den berömde arkitekten Matthias Spihler.” (Utkast till text i Sveeia antiqua).

SJÖÖ
Glimtar ur en trädgårds 300-åriga historia

SVEN A. HERMELIN

Vid dendrologernas exkursion till uppländska gods
1979 besöktes som sista programpunkt Banérska Sjöö.
I Gösta Adelswärds reseskildring i 1979/80 års Lust¬
gård ställdes i utsikt en mera detaljerad skildring i ett
kommande nummer. Det är detta löfte som här skall
infrias.

För oss trädgårdsarkitekter, som ofta lår hjälpa till
att förnya gamla trädgårdar är det till stor hjälp om

den förekommer i Svecia antiqua. Lyckan är ändå
större om dess historia skildras i det förnämliga arbe¬
tet Svenska trädgårdskonsten, som utgavs av Arkitek-
turminnesföreningen i två delar 1930 och 1931 (Nor¬
disk Rotogravyr). — När vi på vårt ritkontor arbetade
med trädgården på Sjöö hade vi tillgång till båda. Då
vi därtill hade förmånen att fa samråda med professor
Sten Karling, som ingående studerat Sjöö trädgårds
historia var lyckan fullständig.

För den enskilde trädgårdsägaren kan det sällan bli
tal om en verklig antikvarisk restaurering. Även om så
skulle vara fallet måste man bestämma sig för till

vilken period man vill återställa den. En trädgård är ju
levande och stadd i ständig förvandling. — Som regel
gäller det istället att återge anläggningen dess väsent¬
liga drag och att samtidigt ta hänsyn till nutida funk¬

tion och underhållsresurser. Det var vid avvägningar
av detta slag som Sten Karlings ord vägde tungt. Ur
hans kunniga redogörelse för trädgårdens 300-åriga
historia väljer vi här några uppgifter som bakgrund till

dagens situation.
Matthias Spihler, som i bildtexten till Sveciasticket

härovan framhålles som den utmärkte arkitekten, var

visserligen genom gifte besläktad med arkitektfamiljen
de la Vallé, men arbetade mest samman med Tessin
d ä. Detta förklarar varför man stundom kan vara

tveksam om det är Tessin eller Spihler som satt sin

prägel på en anläggning. Karling framhåller att man

tidigare inte velat räkna honom som en självständig
arkitekt. I rots att han konstnärligt sett är starkt bero¬
ende, tycks han dock ha arbetat självständigt på de
båda slotten Sjöö och Salsta.
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I KB:s Svecia-arkiv linns en trädgårdsritning från
1673 signerad av Pierre Durant. Denne torde i sin tur

varit medarbetare till Spihler. Vi har ritat av planen
och använt den som underlag for vårt arbete. Den
stämmer väl överens med Sveciasticket, som utfördes
av Swidde 1696 efter Dahlbergs teckning. Enligt dag¬
boken besökte han Sjöö 1695, varför man kan anta att

teckningarna gjordes då.
Med gott samvete kunde han förse bilden med den

devis som på svenska lyder ”Dhet schöna och öfver-
måttan herrlige Palatium Siöö, som dhet sig emot des
angenehme och Raara Träägårdh visar.” Trädgårds¬
ritning och stick ger tillsammans en god uppfattning
om trädgården vid 1600-talets slut. Närmast slottet en

förhållandevis lång terrass, som avslutas med två
hörnpaviljonger. Mellan dessa leder en rikt utformad

trappa ner till trädgården. Själva trädgårdsrummet är
inramat av lindalléer, fyra rader i närmaste delen, två
i bortre. Träden står i grus, gräslindor mellan trädra¬
derna. Närmast trappan en nästan kvadratisk parterr,
delad på diagonalen och med en bassäng i centrum.

Bortom denna följer två mindre, rektangulära kvarter
kring en bred mittgång, som leder till en lövsal som

avslutar perspektivet. Mellan den främre och den
bortre parterrdelen är en åttkantig fontänbassäng.

Karling påpekar att trädgårdsplanen inte helt står i
klass med anläggningen i övrigt. Han saknar det långa
perspektivet kring vilket anläggningens olika delar
koncentreras. Planen ger uttryck för en äldre stånd¬
punkt än den då gängse. Mittaxeln finns visserligen,
men effekten förtas av det första kvarterets diagonali-
tet. Proportionerna mellan den främre och den bortre
delen av parterren är ej lyckligt funna. Detsamma
gäller den rätt tafatta slutboskén. Vidare framhåller
Karling attt några av anläggningens grundlinjer åter¬
finns i de la Vallés arbeten och att trädgårdsterrassen
med sina paviljonger är tessinsk. Främmande för Tes¬
sin är emellertid avsaknaden av genomgående mitt¬
gång.

Trädgårdens vidare öden skildrar KarlingiSvenska
Trädgårdskonsten. Vi erfar att Stenbock lyckats be¬
hålla sitt Sjöö vid reduktionen. Även om glansen och
prakten bleknade under ofredsåren tycks dock Sjöö
upplevt en ny vår under Fredrik Pontus de la Gardies
tid på 1750-talet. Då grävdes t ex den damm som nu

återuppstått som spegeldamm. Trädgårdens bortre
parti fick tydligen då en helt annan karaktär. Då
tillkommer också två paviljonger vid den allé som

sträcker sig axialt från slottet till bryggan vid Mäla¬
ren. De hälsar sjöfarande liksom Holms kyrka vid
änden av tvärallén välkomnar vägfarande.
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Sjöö. Trädgårdsritning av Matthias Spihler 1673. Ur KB:s
Sveciasamling, omritad och använd som underlag vid träd¬
gårdens fornyelse trehundra år senare.
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En jämförelse mellan bildmaterialet i
Svecia antiqua och i Svenska Träd¬
gårdskonsten ger en god uppfattning
om skillnaden mellan det sena 1600-
talets och 1800-talets stilideal. På den
gräsbevuxna kulle som döljer den for¬
na trädgårdsterrassen dominerade
Per Banérs då 60-åriga björkar.

Uppmätningen lät Arkitekturmin-
nesföreningen göra 1919 och fotogra¬
fierna tog C. G. Rosenberg i slutet av
1920-talet.
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År 1813 inleddes den Banérska perioden, som i
skrivande stund fortgått i 168 år. Det varJohan Gustaf
Banér som bytte Djurholmsgodset mot Sjöö och dit
överflyttade fideikommissrättigheterna. Han lär ha
gjort mycket for ställets förskönande och nedlagt stor

kostnad på trädplanteringar och byggnader. Vid
1800-talets mitt inträder en förfallsperiod. I dagboks¬
anteckningar från en Upplandsresa 1851 skildrar arki¬
tekturprofessorn Fredrik Wilhelm Scholander ett be¬
sök på Sjöö, där han söker avvärja hotet om rivning av
alla flyglarna. Han noterar förfallna terrasser och en
”övergiven karaktär”. Lyckligtvis revs inte flyglarna,
men snart försvann trädgårdsterrassens båda hörn¬
paviljonger. Den ena lär ha brunnit varefter den andra
revs. Terrassmurarna och trappan mellan paviljong¬
erna hade redan rasat ner.

Den erkänt driftige Per Banér övertog fideikommis¬
set 1864. Istället för att rusta upp den nergångna och
då omoderna franskinspirerade regelbundna trädgår¬
den valde han den obundna engelska trädgårdsstil,
som då var på modet. Han gick radikalt tillväga.
Resultatet illustreras på ett utmärkt sätt av plan och
foto som återfinns i Svenska Trädgårdskonsten. Den
forna trädgårdsterrassen blev en mjukt formad gräs¬
kulle med några frivuxna björkar. Hela parterren la¬
des i gräs. För att förta intrycket av det strikt rektan¬
gulära trädgårdsrum som bildades av alléerna plante¬
rades utskjutande uddar av blandade trädslag som
kulissartat sköt ut från dessa. För att alléerna inte
skulle störa den oregelbundna planteringen höggs
också luekor i lindraderna och buskgrupper plantera¬
des i mittaxeln.

— Så kan moderiktningarna växla.
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Sjöö. Trädgården vid dendrologernas
besök 1979.

Trädgårdsterrassen är äteruppiÖrd.
Den ramas av en balustrad med plin¬
tar som bär upp urnor med tujaklot.
Murarna kragar ut i hörnen och mar¬
kerar platsen lör de forna paviljong¬
erna. Sueciasticket visar hur mycket
dessa betydde som sammanhållande
element. Det var de som knöt ihop
trädgårdens rumsbildande alléer med
slottets strama arkitektur. Nu saknas
de. Måhända kan de ersättas av form-
strama trädvolymer.

Trädgårdsplanen från 1972, utar¬
betad av vårt kontor i intimt samråd
med friherre Sten Baner och professor
Sten Kärling.
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Sjöö stod obebott sedan 1800-talets slut. Den tänkta
parken förvandlades till vildmark och lustträdgården
förföll.

År 1943 önskade den nuvarande fideikommissarien
Sten Banér, då 23 år, hjälp med gårdsplanens yppiga
grönska, som förtog den fina rumsbildningen. Vi röjde
hårt och knöt samman de fyra flyglarna med häck av

pelartuja som trädgårdsplanen visar. — Trädgårds¬
sidan kunde han inte börja rusta upp förrän 1972.
Målet var då att röja resterna av den ”engelska par¬
ken” och att återställa huvudlinjerna i det av lindallé¬
erna bildade storskaliga trädgårdsrummet. Ringa un¬
derhåll var en förutsättning. Det ur arkitektonisk syn¬
punkt svåraste problemet var att knyta samman slot¬
tets strama arkitektur med alléändarna. Att förlänga
de 300-åriga trädraderna så att de famnade slottet var
ej realistiskt. Det återstod då att låta slottsarkitekturen
sträcka sig fram och ta tag i alléerna. Detta krävde en
ny terrass. Den uppfördes av röd finsk granit med
italienska balustrader.

Det stora trädgårdsrummet krävde ett innehåll. En
igenvuxen damm längst bort rensades upp och för¬
längdes till en spegeldamm. Planen kring denna är
försänkt till en nivå strax ovan grundvattenytan. Det¬
ta, med vattnet i anläggningens lägsta punkt, gör att

bassängens läge känns självklart. För att nå den efter¬
strävade visuella kontakten mellan slottets trädgårds¬
port och vattenspegeln gavs terrassen ett svagt fall ner
mot den breda trappan i centralaxeln. Därifrån fort¬
sätter en bred gräsväg som successivt sänker sig vidare
ner till bassängens nivå. Slänterna är distinkt utforma¬
de och kröns av tuktade bokkuber, som gör perspekti¬
vet intressantare.
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Den japanska te-ceremonien går efter en noggrann ritual dår den sårskilt utformade trädgården spelar en väsentlig roll.
1 denna bild av en typisk te-ceremonitrådgård kan urskiljas drag som återfinnas och närmare beskrivs i följande artikel av
Lars Kardel1.
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Reflektioner i och kring den japanska trädgården

LARS KARDELL

Vid ett besök i Aarhus byskov i slutet av 1960-talet
blev jag förevisad en liten anläggning, som påstods
vara en japansk trädgård. Det enda som fastnade i
mitt minne var en spegeldamm, som övertvärades av
en rad stenar. Min värd berättade att över dessa
stenar trippade de vackra japanskorna i sina långa,
dekorativa kimonos för att behaga männen, som satt

vid stranden och filosoferade under det att de drack
sake, det lätt rusande japanska risvinet.

Med denna kunskap i bagaget kom jag en varm

junidag till den gamla kejsarstaden Kyoto, som för¬
modligen kan gälla som trädgårdskonstens Mekka.
Kyoto var under knappt 1 100 år (794—1868) Japans
kulturella och i viss mån administrativa centrum.

Syftet med mitt besök var att (å inblick i japanskt
naturvårdsarbete och det visade sig rätt snart att

trädgårdskonst enligt landets terminologi hänförs till
naturvården. Till en början grep jag mig verket an

med viss entusiasm, men min kunnige ciceron, profes¬
sor Makato Nakamura vid Kyotos statliga universitet,
lade efter några timmars promenerande sordin på min
iver genom att frankt påstå att man som icke-japan
nog aldrig riktigt kunde förstå det hela. På min
nyfikna fråga om han kunde rekommendera någon
engelskspråkig bok som gav bakgrunden till trädgår¬
dens symbolvärld, nämnde han efter en viss tvekan ett

verk författat av en amerikan. Denne hade vistats i
Japan under trettio år och aktivt arbetat med trädgår¬
dar, men enligt min ledsagare hade han nog inte rik¬
tigt förstått problemet ändå.

Jag är efter mer än etl års funderande och efter
ganska mycket läsning böjd att acceptera påståendet.
Det är ingen enkel uppgift att via hjälpspråk tränga in
i en så väsensskild kultur som den japanska. Men det
går ju å andra sidan att beskriva vad man med oför¬
villade svenska ögon kan iakttaga av de till nutid
bevarade resultaten av klippträdgården vid Daisen-in-
templet utan att ha förstått vad abboten Kogaku-
Zenji ursprungligen avsåg med sitt verk, när detta
grundades 1509. Försiktigtvis kanske det är bäst att

även nämna att jag inte är speciellt intresserad av den
i mitt tycke konstlade naturutformning som kommer
till uttryck i trädgårdens värld. Men på något under¬
ligt sätt blev jag rätt gripen av en del inslag i den
japanska trädgården eller snarare de idéer och den

natursyn som kan ha legat bakom tillkomsten av dessa
konstverk.

Besökta trädgårdar

Det en besökande västerlänning far se i Kyotos värld
av historiska trädgårdar är ett fyrtiotal anläggningar
representerande utvecklingen under de sist förflutna

1200 åren. Av de äldsta finns blott enstaka spår kvar,

men medeltidsträdgårdarna är i flera fall bevarade till

sin grundstruktur. Jag har besökt ett knappt 10-tal av
dem och tillsammans med lite övriga intryck av träd-
behandling utgör detta stommen till denna uppsats.
Så här efteråt, då jag haft tillfälle att via litteraturen få
lite perspektiv på området, kan det nog tyckas att

urvalet kunde ha varit bättre. Det hela kommer i hög
grad att handla om historiska företeelser och knappast
alls om nutida anläggningar. De stadsparker jag pro¬
menerat igenom skiljer sig inte från sina slitna grannar
i subtropiska länder.

Efter Meijirestaurationen 1868 öppnades Japans
gränser och självfallet blev den under starkt förfall
varande trädgårdskonsten (Tamura 1935) ”berikad”

med impulser från västvärlden, vilket enligt samme

författare inte varit speciellt lyckat. Industrisamhället
har dock, fortfarande av litteraturen att döma, i stort
sett återgått till den mer än tusenåriga idétraditionen,
givetvis befruktad av den nya tidens möjligheter. I
Saitos och Wadas 1964 utgivna bok ”Magic of Trees
& Stones” finns utmärkta exempel på detta.

Det är svårt att ha någon uppfattning om träd¬
gårdskonstens nuvarande status. Detsamma gäller till¬
ståndet kring den vanlige japanens hus. De stora stä¬
derna saknar i stor utsträckning grönska. Blott ett få¬
tal gatuträd finns. Med förkärlek planteras det kine¬
siska tempelträdet, Gingko biloba, eftersom det erfa¬
renhetsmässigt är mest stryktåligt vad gäller beskär-
ningar och bilavgaser. Som i så många andra jordbäv-
ningsdrabbade länder hänger ledningsnätet i Japans
städer 4—5 meter över gatuplanet och det gör att

eventuellt förekommande träd måste beskäras relativt
hårt. Ytterligare en anledning till den hårda tuktning-
en är de ofta uppdykande tyfonerna. I mindre ut¬

sträckning förekommer även Platanus orientalis, Acer
negundo och Robinia pseudoacacia i nu nämnd frekvens¬
ordning. Nästan rörande är den omsorg man lägger
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-y Bild I. Modem stadspark i ett
nyexploaterat höghusområde i

Tokyodistriktet.
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ned på sina gatuträd. För att klara vissa insektsan¬
grepp och i viss mån avdunstningsproblem lindar man
in stammen hårt med vass eller kletar på den ett tjockt
lager med lera.

Kring de hem jag besökte stod väl trädgårdskonsten
knappast i sitt högsta flor och i två fall var odling¬
en helt nyttoinriktad. Modern förortsbebyggelse av

villakaraktär har diminutiva grönytor som i princip
ser ut som många nutida svenska med gräs och dvärg¬
vuxna barrträd. Gemensamhctsanläggningarna kring
höghusområdena lämnar i svenska ögon mycket övrigt
att önska. Arealerna är på tok lör små och resultatet
blir en helt onaturlig förslitning och utarmning. För-
ortsbilden kan bli ganska trist. Men vad gör man när
marken inte räcker till?

kraftigt influerat också västvärldens trädgårdsideal.
Det är egentligen fantastiskt att se hur den långa
isoleringen av Japan givit upphov till japanska kultur¬
fenomen inom den bildande konsten, litteraturen,
sporten, mathållningen och religionen. Jag tänker
också i detta sammanhang på en rad företeelser med
naturen som inspirationskälla, t ex konsten att arran¬
gera blommor — ikebana, den att tukta dvärgträd —
bonsai, stenarrangemang — bonseki och de olika sät¬
ten att framställa små landskap i krukor — bonkei.
Allt detta har alltså djupa rötter i japansk tradition
som på de flesta områden verkar i högsta grad levan¬
de, om än ibland behäftat med viss schematisering.
Det sistnämnda gäller speciellt trädgårdarna. Någon
har en gång med liv och lust skapat en anläggning helt
efter egen fantasi som sedan blivit imiterad i oändlig¬
het. På basis av lång erfarenhet har sedan regler upp¬
ställts omfattande olika föremåls symbolvärde och de¬
ras placering, relationerna mellan stenar i en grupp
osv. Detta leder givetvis till en viss stereotypi och man

iar förmodligen svårighet att göra sig fri från den
nationella ramen, om man till äventyrs vill prova
något nytt. Åtminstone har det lör mig varit nöjsamt
att ta del av den formalism som uttrycks i de anvis¬
ningar som ges i konsten att placera stenar på ett

naturligt sätt i 1500- och 1600-talets te-trädgår¬
dar. Dess japanska namn — sute-ishi — översätts
i engelskspråkiga utgåvor om trädgårdskonsten med
”thrown-away stones”. Översättningen tycks ge vid
handen att det inte spelar någon roll var stenen ham¬
nar i terrängen, men så är det uppenbart inte.

Parkernas typologi

I de fem större arbeten jag konsulterat är framställ¬
ningen av trädgårdskonsten helt historiefixerad och
periodindelad. Dessvärre är ”mina experter" inte helt
överens om förloppet och nutida arkeologiska utgräv¬
ningar ger då och då fynd som leder till reviderade
uppfattningar. Inom respektive tidsperiod räknar man
med olika trädgårdstyper utgående från parkens
grundelement (t ex damm med ö, byggnadsstil osv)
eller från trädgårdens större eller mindre grad av sche-
matisering. Den japanska trädgårdens långa historia,
i nutid uttolkad och vidareutvecklad av en rad profes¬
sorer, har medlört att trädgårdskonsten bör räknas
som en i raden av Japans stora konstarter. Den har
utformats till en helt egen profil, som under 1900-talet
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Med en egen och högst hemmagjord terminologi
tycker jag nog att man kan se två huvudtyper av
trädgårdar i Japan, den andliga och den värdsliga
eller om man så vill den buddistiska och den kejser¬
liga. Den förra kan sedan underindelas efter respektive
buddistsekt. Den senare kan etiketteras som en stram

ceremoniell variant och en mera fri och lustbetonad.

ljus som varit tillräckligt stark för att kunna uppbåda
nödig arbetskraft och nödiga resurser för att åstad¬
komma dessa magnifika gravkonstruktioner. Kring
gravarna finns dessutom spåren efter de första park¬
anläggningarna. Under denna period liksom den när¬
mast följande förekommer täta kulturkontakter mellan
Japan å ena sidan och Korea respektive Kina å den
andra. Bl a introducerades buddismen i början av
500-talet. De första skriftliga beläggen på kejserliga
lustparker förekommer i en sammanfattning avJapans
historia från 710-talet. Enligt denna skulle bl a karp-
dammar ha förekommit redan under det första år¬
hundradet av vår tideräkning.

Det är förvånande att se att blott en författare
(Hayakawa) vågat föra in den inhemska religionen —
shintoismen — i diskussionen om parkernas upp¬
komst. Dess inriktning på naturfilosofi och renhet
med smakfulla tempel utan prålig utstyrsel, med sin
allomfattande naturdyrkan, oftast inriktad på enstaka
föremål som ett berg, ett träd eller en sten borde
lekmannamässigt att döma ha givit en rad impulser.
Bl a finns det i byggnation och utformning påfallande
stora likheter mellan shintohelgedomarna och några
av Zen-buddismens anläggningar på 1400- och 1500-
talen. Men man skall nog vara försiktig med att dra
historiska paralleller inom en kultur man inte be¬
härskar. Vid ingången av det åttonde århundradet
koncentreras kejsarmakten till Nara, en ort 4 mil
sydöst om nuvarande Kyoto. Under kejsarens be¬
skydd utbreder sig buddismen. Täta kulturkontakter
med Tang-dynastin i Kina kan spåras i såväl arkitek¬
tur som trädgårdsanläggningar liksom för övrigt på
praktiskt taget alla områden. Det som japanerna kal¬
lar shinden-stilen får här sin utformning. Låga
byggnader i många vinklar och med utspringande
takskägg placerades på lämplig plats i terrängen. De
förenades med varandra genom långa korridorer.
Längs tomten flöt en bäck oftast från höger till väns¬
ter, vilket har symbolisk betydelse (se t ex Persson
1972). Bäeken fördes i harmoniska vindlingar in under
husen och försåg den mot söder liggande dammen
eller sjön med vatten. I harmoni med husens vinklar
fanns små formella trädgårdar. Den mot söder vettan¬

de lustparken innehöll den traditionella sjön med sin
likaledes traditionella ö. ön i trädgårdsdammen sym¬
boliserar oftast buddismens skapelseberg — Sumeru.

År 794 flyttade kejsaren till Heian, nuvarande
Kyoto, där han kom att stanna med få avbrott till
1868. I Kyoto utvecklades under 800- och 900-talen
en rad olika trädgårdsanläggningar, som utnyttjade
landskapets inramning. Staden ligger på en ganska

Bakgrunden

Strävan efter att göra det vackert omkring sig med

naturens egna hjälpmedel tror jag är en universell
mänsklig egenskap. Likaså är det mer eller mindre ett

axiom att den dag ett organiserat jordbrukssamhälle
skapar överskott av livsmedel, investeras en del av

detta överskott i bl a trädgårdsanläggningar. 1 brist
på tillförlitligt material går det knappast att teckna
den japanska kejserliga trädgårdens socialhistoria
eftersom det hela tiden i källorna handlar om kejsare,
shoguner eller samuraier. På den andliga sidan är
herrarna oftast lika mäktiga med gods och gårdar och
egna arméer. Först under Kamakuraperioden (1192—
1338) framkommer en del influenser på trädgårds¬
konstens område, som inte helt är kopplade till stor

makt och välfärd. Dessa är då knutna till vissa
huddistsekter och kan i viss mån betraktas som en

motsvarighet till vår reformation på 1500-talet.
En grov frihandsskiss av den japanska historien och

dess trädgårdar kan tecknas på följande sätt. (Den
politiska utvecklingen återges i huvudsak enligt ett

arbete av Sakamoto (1975), trädgårdarnas historia

presenteras enligt Tamura (1935), Nakane (1977)
samt Hayakawa ( 1977) . Alf Persson har dessutom i

Lustgården 1972 givit en god översikt av trädgårds-
utvecklingen.)

Den japanska förhistorien är föremålsmässigt väl¬

digt lik vår egen med stenartefakter från den äldre
stenåldern, snörkeramik från neolitikum och spjut¬
spetsar från bronsåldern. Den senare inträdde på
japansk botten förhållandevis sent eller några århund¬
raden f. Kr. Denna bronsålderskultur införlivade ris¬
odlingen med den japanska vardagen. Ett väl organi¬
serat rike finns etablerat i perioden 270—587 e Kr,

vilket inte minst de säregna ”nyckelhålsgravarna”
efter kejsarna vittnar om. Dessa anläggningar, som

japanska historiker för till samma klass som pyrami¬
derna, är i extremfallet 500 meter långa, 330 meter

breda och drygt 30 meter höga. Gravhögen liknar på
ett flygfoto exakt ett nyckelhål där den ligger som en
ö i en stor dammanläggning, kring vars yttersida det
finns en parkartad inramning. Under denna s k Tu-
mulus-period har alltså en centralmakt sett dagens
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bred sedimentpacke omgiven av förhållandevis höga
och skogklädda berg på tre sidor. Några stora floder
förser platån med vatten. Kejsaren tycks ha byggt
såväl ceremoniella parker som mera lustbetonade.
Enligt de skriftliga källorna kunde arealerna ibland
uppgå till 100 hektar och hovets män har tydligen på
dessa roat sig med jakt, en aktivitet som inte åter¬
kommer i senare trädgårdar eller parker. Det finns
blott få rester kvar av dessa en gång vidsträckta
domäner, med de traditionella elementen, bäck, damm,

ö finns med samt de förtsa synbara spåren av vissa

stenkonstruktioner.

1000- och 1 100-talen präglades av inbördeskrig och
omfattande misär med bl a stor hungersnöd. I detta
läge fick en buddistsekt, Jodo (= Det rena landet) stor
genomslagskraft. Den predikade sin paradisdoktrin,
som uttryckte fullständig tillit till Amida Buddha.
”Det rena landet” var beläget västerut i buddismens
universum och bestod bl a av vackra paviljonger
omgivna av lotusfyllda dammar. Jodo lick många
anhängare i alla samhällsklasser och kom att på¬
verka såväl konst, arkitektur som trädgårdsanlägg¬
ning. Element som lotusdammar med en ö, till vilken
en speciell bro leder för själarnas vandring, härstam¬
mar från denna tid. Denna påverkan finns både i vissa
tempelträdgårdar och i privata, världsliga anlägg¬
ningar. De sistnämndas tradition i lake-and-island-
stil fortsattes av den samuraiklass, som svingat sig
upp till makten 1 192 och som behöll den till 1868.
Det enda samuraibidraget lär vara exercisplatserna.
Samurajerna utgjorde en krigarkast som utvecklats
under Heianperioden och som ställde sig till såväl
världsliga som andliga stormäns förfogande. När den

inrikespolitiska situationen blev prekär på 1 100-talet
tog samuraigeneralen Yoritomo inte helt utan besvär
makten från de rivaliserande adelsfamiljerna och in¬
förde shogunatet. Kejsaren har allt sedan denna tid
(ätt behålla sin tron för att sköta ceremoniella funktio¬
ner utan att ha direkt politisk makt. Några av shogu-
nerna utvecklades till stora kulturpersonligheter och
bl a anlade Yoshimitsu vid 1300-talets slut den beröm¬
da trädgården Kinkaku (Gyllene Paviljongen). Kinka-

ku är väl mest berömt för sitt bidrag till den japanska
arkitekturhistorien men anses samtidigt vara en av
Kyotos vackraste parkanläggningar influerad av såväl
den traditionella lake-and-island-stilen som av inslag
från Jodosekten. Här finns också ett gott exempel på
vad japanerna brukar kalla ”lånat landskap” dvs i den
avlägsna fonden låter man trädgården gå över i en

naturlig bergshöjd. Många gånger kan det vara avse¬
värda avstånd mellan själva trädgården och kulissen i

fonden. Detta stildrag far man förmoda har funnits
med i många trädgårdar eftersom Kyotos omgivning¬
ar i hög grad befrämjar tekniken.

I slutet av 1200-talet vinner /en-buddismen insteg i
japansk kultur. Några munkar förde hem läran från
Kina och den kom att utvecklas till något mycket
typiskt japanskt. Knappast någon livsåskådning tor¬

de ha påverkat den japanska kulturen mer än Zen.
Denna religions asketiska moral med dess meditation
och ständiga krav på övning slog an på samuraierna.
Ur denna korsbefruktning uppstod t ex kendo och
andra militära sporter. Så här med facit i hand kan
man inte låta bli att undra över hur den fredliga
buddismen kunde bli de våldsamma samuraiernas
religion. Visst finns det en del våldsamhet och en
orubblig auktoritetstro i Zen, men ändå. Zenmunkar-
nas krav på enkelhet har givit upphov till en rad
intressanta företeelser som t ex ikebana och haikudikt-
ning. För trädgårdsvännen ligger deras insatser på två
plan. Från deras kloster kom de små meditationsträd-
gårdarna som med engelsk terminologi brukar kallas
”flat garden”. De består oftast av en rektangulär
plats utanför abbotens hus eller gästrum där man

smakfullt placerat några stenar i vit kvartssand.
Möjligen kan stenarna vara klädda med lite mossa.
I vissa fall kan denna ”dry garden” övergå i en

mossträdgård, där man naturligt arbetar enbart med
en grön mossmatta som estetisk komponent. Även om

olika stenarrangemang är kända långt tillbaka i tiden
lick säkert bonseki — stenkonsten — ett veritabelt
uppsving genom Zen-buddismens inflytande.

Kulturlivet blomstrade under 1400- och 1500-talen,
fastän landet slets sönder av ett kontinuerligt inbör¬
deskrig och andra oroligheter. Zenbuddisternas andra
bidrag till trädgårdskonsten var skapandet av spe¬
ciella te-trädgårdar. Den store Eisai som kom från
Kina 1191 hade fört med sig det gröna teet. Det blev
bl a livligt uppskattat av Zen-munkarna under deras
otroligt långa meditationsövningar och hjälpte dem
att hålla ordning på tankarna. Så småningom ut¬

vecklades en tedrickningsritual och en av 1500-talets
japanska kulturpersonligheter, Zen-munken Sen-no-
Rikyu, förde upp te-ceremonin — cha-no-yu — till
en skön konst. Cha-no-yu fick stor genomslagskraft
speciellt som den omhuldades av den man som ena¬

de Japan — shogunen Hideyoshi. Senare utveckla¬
des speciella trädgårdar enbart för tedricknings-
ceremonin.

Parallellt med uppkomsten av dessa specifika
tedrickningsanläggningar kom 1600-talet att präglas
av visst nytänkande på trädgårdssidan. Det enade
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templet Tenryu-ji i Kyoto an¬
lagd 1343. Den anses bilda
övergången mellan shinden-
stil och shoin-stil (namn efter
byggnadernas konstruktion).
Detta är den första anlägg¬
ning, där man fört in ”naturen
i trädgården” och komposi¬
tionen skall avnjutas sittande.
Den centrala dammen har for¬
men for det kinesiska skriv¬
tecken som betyder hjärta och
som hos Zen-buddisterna be¬
tyder att man är upplyst.
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Japans stormän byggde väldiga ”renässans”-slott,
vilka naturligtvis omgavs med trädgårdar. Likaledes
förfinades hovets egna trädgårdar och parker i Kyoto
varibland den allra skönaste lär vara Katsura villa.
Finessen med denna 4 hektar stora anläggning är
kompositionen av byggnader, vatten och öar som
samtliga går i olika stilar, men väl harmonierar med
varandra, enligt kännarna. Mycket berömda är också
vissa stildrag kring Imperial Palace i Kyoto och ex-
kejsarens Gomizuno-o lustträdgård — Shugakuin.

1 och med mitten av 1600-talet upphör Kyoto att

vara trädgårdarnas stad framför andra. Åtminstone
om man tår tro de i ämnet specialiserade. Själv har jag
dock haft mycket nöje av att ströva igenom parken
kring det stora shintotemplet
uppfördes till 1 100-årsminnet av Kyotos födelse 1894.
Shinto upphöjdes nämligen till statsreligion efter
Meijirestaurationen 1868. Varför Heian Shrine byggts
som en shintohelgedom med park vågar jag inte spe¬
kulera i.

Det ovan framförda får ses som en ganska skissartad
framställning delvis med generös pennföring. Verklig¬
heten, om man får tro exegeterna, är betydligt mer
komplicerad.

lan den större shinden-typen (även kallad lake-and-
island) där man vistades i trädgården och ibland
gjorde små båtutflykter på vattnet och Zen-klostrens
meditationsträdgårdar. Anläggningen skall avnjutas
sedd från abbotens kvarter och tekniken innebär att

landskapet krymps. Man flyttar in det i trädgården.
Kvar av shinden-stilen är det ”lånade” landskapet här
i form av det 500 meter avlägsna Arishiyama, berömt
för sin körsbärsblomning under våren. Denna teknik
framgår tyvärr inte av bilden på grund av det dåliga
vädret vid exponeringen. Tenryu-jis centraldamm är
format efter det kinesiska tecken, som betyder hjärta,
vilket för Zen-buddisterna symboliserar att man är
upplyst. Hjärtdammen är också ett av Sosekis bidrag
till japansk trädgårdsteknik. På den lilla udden som
går ut i sjön finns klippta azaleor och bonseki-stenar.
På motsatt strand förekommer också en del klippkon¬
struktioner bl a en som föreställer ett vattenfall.

Vid entrén, bild 3, finns också ett stilinslag som
är mycket vanligt vid buddisttemplen. Den med konst
böjda och tuktade Pinus thunbergii, för övrigt repre¬
senterande manligheten, har underplanterats med björn¬
mossa, vilket kontrasterar bra mot det vita krattade
kvartsgruset.

Heian-Shrine, som

Tenryu-ji

Bild 2 visar den centrala delen av trädgårdsanlägg¬
ningen vid Zen-templet Tenryu-ji. Det skapades 1343
av en berömd Zen-präst Soseki på platsen för en tidi¬
gare kejserlig park. Här finner man övergången mel-

Kinkaku-ji ( Den gyllene paviljongen )

År 1397 färdigställde den ”pensionerade” shogunen
Yoshimitsu sin numera världsberömda anläggning
bestående av en trevåningsbyggnad i pagodstil i en
10 hektar stor park. Byggnaden brann dessvärre 1950,
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muren är mindre än 3 meter har Kogaku genom ett

skickligt urval av olika block och stenar lyckats visuali¬
sera ett landskap, som är lite enklare att förstå än en
del andra mycket abstrakta Zen-konstruktioner. Från
bakgrundens kamelior störtar bäcken ned i ett vatten¬

fall, där vattnet sedan forsar ned i en klippravin och ut

i oändlighetens hav (bild 6). 1 den trånga passagen
finns en bro. En båtliknande sten har placerats in där
”flödet” blir lite lugnare, bild 7. Det imaginära vattnet

flyter ut i det oändliga havet, här representerat av vitt
kvartsgrus, krattat i vissa mönster, bild 8. De små
uppkrattade grushögarna må symbolisera öar eller
vad man nu under sin meditation vill lägga in for
betydelse. För mig blev det lite av kejsarens nya
kläder, när jag först konfronterades med dessa ab¬
strakta trädgårdar. Jag kände en inre glädje, när jag
fann en teckning av den franske cartoonisten Xabo,

bild 9, som jag tyckte på ett kongenialt sätt hade
uttryckt sin bristande förståelse för konstarten. Men
efter att under lång tid med stigande svårighet försökt
(örstå Zen tror jag mig åtminstone ha lått en något
annorlunda syn och hyser en djup respekt för de män
som försökt återge delar av sin religiositet och vishet i
dessa konstruktioner.

Jag har översatt det engelska ordet ”roekwork” med
klippkonstruktion alternativt stenarbeten och vill göra
några förtydliganden. Konstarten — bonseki — är av

tradition mycket högt skattad och man arbetar ute¬

slutande med klippor, block och stenar formade av

naturens egen hand. Inga som helst ”konstgjorda”
ingrepp på stenen tillåts utöver att den flyttas och
placeras på ett ändamålsenligt sätt. Man utrustade
förr formliga expeditioner för att i klippkanjons eller
utefter havsstränderna söka de åtråvärda blocken. Var¬
de inte försedda med tillräcklig patina i form av på¬
växta lavar och mossor, kunde de under åratal place¬
ras i en lämplig humid miljö. Först därefter transpor¬
terades dc till utvald trädgård, där de placerades, som
om de alltid hört hemma där. Vackra stenar betalas
fortfarande med fantasipriser. Samma oerhörda om¬

sorg läggs ned på valet av grus- och sandmaterial och
på de runda stenar som används när man vill avbilda
en havsstrand.

Goda beskrivningar av denna stenkonst finns hos
Tamura (1935) och hos Saito och Wada (1964) där
man även kan inhämta kunskap om hur stenarna skall
placeras och de schematiska regler som så småningom
utvecklats inom konstarten.
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Hild 3. Ingången till Tenryu-ji. Tallen {Pirns thunbergii), som
är formad av årtiondens trimning är underplanterad med
björnmossa.

men är återuppförd i en trogen kopia med tak av

bladguld, därav namnet (bild 4). Spegeldammen
innehåller nio öar av skiftande utseende plus en del
stenkonstruktioner allt representerande den buddis¬
tiska skapelsemytens åtta hav och nio berg (bild 5).
En del av öarna är formade som sköldpaddor, vilket
symboliserar långt liv. Notera de små halvt dvärg-
formade och trimmade tallarna på öarna. I trädgår¬
den finns också en bäck med ett vattenfall vars sten¬

konst anses mycket förnämlig. Trädgårdslitteraturen
särskiljer inte mindre än nio olika system att skapa
vattenfall. Åt var och en efter hans smak och sinnelag.

Daisen-in
Kring Zen-templet Daisen-in byggde abboten Koga-
ku-Zenji sin berömda trädgård 1509. Av kännare an¬

ses detta miniatyrlandskap vara något av det finaste
som skapats i dry-garden-stil. På en yta av mindre än
100 m, där avståndet från verandan till den vitkalkade

Zen

Zen-buddismens trädgårdar strävar inte efter att imi-
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tera naturen utan de vill ge en realistisk illusion av ett

landskap enbart genom att framsuggerera en allmän *
atmosfär av berg och vatten (Watts 1961). Man skall
mera hjälpa föremålen än styra dem. Mästaren är, för
att tala med Watts, ”not interfering with nature

because he is nature and he cultivates as if not culti¬
vating. Thus the garden is at once highly artificial and
extremely natural”. Att tillägna sig kunskaper om

Zens värld hör inte till det lättare om man inte under¬
kastar sig dess ”pedagogik”. Den främste uttolkaren
av Zen till ett västligt språk är förmodligen japa¬
nen Suzuki (1960) av vilken man kan lära att Zen-
buddismen inte innehåller några abstraktioner.
Den är verkligheten själv. Denna verklighet når man

genom att leva och arbeta med den och kunskaper om

dess natur uppnås genom meditation. Till det yttre

är Zen strängt asketisk och arbetar med enkla former,
vilket inte minst kommer till uttryck i bildkonst,
haikudiktning och trädgårdskonst. Suzuki anser att

det ligger en väsenSvid skillnad mellan de västliga
ideologiernas natursyn och Zens. Hos oss strävar vi
mera att erövra och bekämpa naturen. Vi skiljer mel¬
lan objekt och subjekt. 1 Zen arbetar man med natur¬

en för att använda modernt ekologislang. Zens esteti-
sism delar inte de materialistiska trender som finns
globalt inom alla områden. Däri ligger väl förklaring¬
en till det relativt stora intresse denna åskådning mött
under 1960-talet i västvärlden. Man gör enligt Suzuki
inga som helst försök att utnyttja naturen för själviska
syften.
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Bild 4. Shogunen Yoshimitsus skapelse Kinkaku i Kyoto
färdigställd 1397. Den gyllene paviljongen brann 1950 och
bildens Kinkaku skall vara en trogen kopia med sitt guldfor-
sedda tak.

Ä-fe:r-v

Bild 5. Kinkaku-jis spegel-
damm, som illustrerar en
del av buddismens skapelse¬
myt om de åtta haven och
de nio bergen.
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T idsbegreppet är centralt inom Zen såtillvida som
man inte ser någon ’framtid’, något ’nu’ eller något
’igår’. Man identifierar sig inte med naturen utan man
är en del i det stora flödet mot tomheten i det mållösa
livet. Det finns ingen brådska och inga mål. Detta
kommer kanske bäst till uttryck just i trädgårdarna.
Dessa konstverk betraktas inte som en representation
av naturen utan som ett verk av naturen själv. Eller
som Watts säger: det inrymmer ”the art of artless-
ness”. Det skall mera se ut som ”controlled acci¬
dents”.

Bild &—8. Kogaku-Zenjis anläggning från 1509, Daisen-in,
Kyoto. Denna ”dry-garden” har en yta på knappt
och vill visualisera en bäck som störtar ned från bakgrun¬
dens kamelior och rinner genom en trång kanjon. I lite
lugnare vatten har ”Klenodernas båt” ankrat. Bäcken rinner
ut i oändlighetens hav. Grushögarna kan vara öar men fältet
for fantasien är fritt for den som mediterar på abbotens
veranda.
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Zens trädgårdar hlir därmed enkla och saknar all
symmetri. Regelbundenhet och geometri undviks.

Shisen-do

En liten förtjusande trädgårdsanläggning i Kyotos öst¬
ra utkanter är Shisen-do, anlagd av en samurai vid
mitten av 1600-talet. Den har bibehållit dragen från
Zen-anläggningarnas enkelhet och har ursprungligen
skapats for att ge ägaren vila och ro när han meditera¬
de på verandan. Från denna, bild 10, blickar man ut

över en krattad grusplan vid vars slut det finns flera
klippta azaleabuskar. Ett enda träd, en sazanka (Thea

sasanqua) kastar sin skugga över trädgården. Mellan
fondens gröna massa och azaleorna rinner en bäck,
i vilken man monterat ett ihåligt segment av en bam¬
bu. När vattnet nått en viss nivå i bambustycket,
tippar det upp och tömmer vattnet samtidigt som det
slår mot en sten. Detta oregelbundna ljud, ger enligt
Hayakawa, en mycket poetisk atmosfär.
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Imperial Palace, Kyoto

Det kejserliga palatset med sina trädgårdar var of¬
ficiell och privat bostad för kejsaren mellan 1331—
1868. Det består av en ganska stram ceremoniell del,
där det dominerande trädinslaget utgöres av tallar.
En mera lustbetonad promenadpark kompletterar
trädgårdssystemet. En del av parken är signerad av en
berömd trädgårdsartist Kobori Enshu 1628. Husen i
traditionell japansk stil av trä med pagodlak, täckta av

spån från sugiträdet omges av rektangulära krattade

;r,

kJ

Bild 9. Den franske tecknaren Zabos reaktion inför mötet
med klippträdgården Ryoan-ji Kyoto.
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grusytor belagda med vitt grus. I solsken är ljuset från
den vita gården och de vita väggarna närmast blän¬
dande. Mot gatans mur finns rader av Pinus thunbergii,
bild 1 1 , tuktade och beskurna, som om de vore påver¬
kade av hårda vindar vid havsstranden. Pinus thunber¬
gii representerar manligheten (hårda, styva barr, rak-
växt) och återfinns på kejsarens sida, den södra. Pinus
densijlora med sin mer rundade form och sina mjuka
barr är då givetvis symbolen lör kvinnligheten. Träd¬
en formas med minutiös noggrannhet lör att allt skall
se gammalt ut. Man försöker att få de lägst sittande
grenarna att sträcka sig ut i horisontalplanet genom
att trimma dem och ge dem mekaniskt stöd. Barren
kortas på försommaren på så sätt att 2/3 av deras
längd klipps eller nyps bort. Den återstående tredje¬
delen är tillräcklig lör att hålla träden vid liv, men ger
dem samtidigt en viss dvärgväxt. Det är fascinerande
att stå och se hur upp till tre personer på en och
samma gång kan hålla på och ”trimma” en tall, bild
12. Inte lär det vara en billig form av parkvård.

Den strama huvudbyggnaden med sin kringbyggda
gård har blott två träd ett på var sida om ingången.
De kallas de två soldaterna och utgörs av ett knappt
200-årigt apelsinträd (symbol lör långt liv) och ett

50-årigt körsbärsträd (symbol för kejsaren), bild 13.
De ursprungligen två promenadträdgårdarna, idag

förenade till en, kom ursprungligen till stånd för
kejsarfamiljens rekreation. Den övre lär vara kvinnlig
till sin utformning (mjuka gräsmattor, lugna färger
osv.) och var avsedd för den ”inmurade” kejsarinnans
och hennes hovs behov. Kejsarens egen trädgård inne¬
håller mycket tuktade tallar mest Pinus koreanensis
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Bild 10. Shinsen-do en liten trädgårdsanläggning i Kyoto
skapad av en samurai vid mitten av 1600-talet. Från fotogra¬
fens plats på verandan kan man blicka ut över det krattade
gruset mot de tuktade azaleorna. I bakgrunden hörs en
porlande bäck, då och då avbruten av ett kluckande ljud från
en vattenkonstruktion.

jpk

Bild ll. Imperial Palace,
Kyoto. Manlighetens träd,
Bums thunbergii, kantar pa¬
latsets södra sida, där kejsa¬
ren kom in genom sin port.
Träden minutiöst formade
under decennier.
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/?//</ 12. Tall under intrim-
ning. Två personer nyper
for hand bort två tredjedelar
av alla årsbarr. Imperial
Palace.
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En ex-kcjsare uppförde här for sin återstående levnad
ett byggnads- och parkkomplex omfattande knappt 60
hektar. Bild 15 visar ett av de vanligaste motiven
från denna trädgård med sitt ”lånade landskap”. De
soldater, som vaktade kejsaren hade inom området
små risfålt, som de fick bruka i stället for kontantlön.
Man är idag mån om att vidmakthålla en gammal
odlingsteknik, bild 16, av rent kulturhistoriska skäl.

och går i lake-and-island-stil, bild 14. Det linaste
stildraget lär vara den havsstrand som åstadkommits
genom att man placerat en mängd lika stora rundade
stenar utefter dammkanten.

Shugakuin Imperial Villa

Denna är också en 1600-talsskapelse och närmar sig
mera de skönhetsideal vi är vana vid från västvärlden.

Bild 13. Gården kring kejsar-
palatsets officiella del. In¬
gången kantad av ett apel¬
sinträd och ett körsbärsträd.
Det förra symboliserar ett
långt liv och det senare
kejsaren.
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Bild 14. Kejsarens lustpark
uppförd av Kobori Enshu
1628. Den illusoriska havs¬
stranden är mycket berömd.
Imperia! Place.
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Katsura Imperial Villa

Den 1600-talsanläggning som skattas högst av Japans
kännare på trädgårdskonstens område torde vara Kat¬
sura Villa sydväst om Kyoto. Den uppfördes för den
kejserliga familjen av den ovan nämnde Kobori En¬
shu. På områdets 4 hektar påträffas förutom huvud¬
byggnaden, fyra tehus samt ett buddisttempel. Det
hela är uppfört runt en mindre sjö i vilken man byggt
fem öar. Den samling av olika föremål som är knutna
till te-ceremonin såsom stenlanternor, små stenkar för
handtvätt och entréstenar till tehusen anses unik. Bil¬
derna 17—18 visar några avsnitt från trädgården.

Kännare kan identifiera åtminstone fyra olika land¬
skapstyper inom anläggningen. Tamura (1935) anlör
att den allmänna atmosfären i anläggningen är långt
ifrån realistisk. Den skall snarare ses som en idealise¬
ring av naturen, ”där landskap av hög fantasi och
utomordentlig skönhet har utvecklats ur te-ceremo¬

nins ande i dess mest aristokratiska Ibrm”.
Cha-no-yu och dess trädgårdar består av en enkel

byggnad av rustik karaktär, se bild 18. Man föredrar
obehandlat virke och gärna ett tak belagt med bark¬
plattor av sugi-trädet. Det blir lite mörkt och murrigt.

:.'y.
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Bild 15. Shugakuin Imperial
Villa, Kyoto uppfördes vid
1600-talets mitt med en 60
hektar stor parkanläggning.
Skapelsen närmar sig väs¬
terländska skönhetsideal.
Dessvärre framgår tekniken
med ”lånat landskap” då¬
ligt av bilden p g a del kraf¬
tiga solljuset.
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Bild 16. Av kulturhistoriska
skäl har man kvar den tradi¬
tionella risodlingen vid Shu-
gakuin. kälten utnyttjades
som löneförmån av kejsarens
soldater. WM

Från världens flärd och ävlan skall man närma sig vägs till tehuset kan det finnas en viloplats, där man
trädgården helst genom en naturlig skog som så små- ställt upp en liten urholkad sten med vatten för att

ningom går över i en trädgård. Detta lör att man man där skall tvätta sina händer. Stor omsorg läggs
successivt skall tillägna sig den rätta sinnesstämning- ned på att välja rätt stenmaterial. Efter en stunds vila
en som krävs vid intellektuella samtal, män emellan. fortsätter man mot tepaviljongen, som ibland kan vara
Man vandrar så sakteliga fram längs en stensatt väg utformad på så sätt att man hukande får krypa in
och beledsagas om det är mörkt av ljuset från stenlan- genom ett hål i väggen. Tillagning och servering av
ternorna, se bild 19. Stenläggningen har sina speciella teet kräver järnkittel, eldstad, visp och koppar. Valet
mönster, vilka väl skall harmoniera med omgivningen. av rätta utensilier ägnas den yttersta omsorg. Ritualen
Mönstret bryts ofta lör att man skall (å ytterligare förefaller krånglig att tillägna sig. Medan gästen lugnt
tankeimpulser och avlägsnar sig från vardagen. Halv- väntar på att värden skall laga och servera det gröna
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M%Bild 17. Landskapet med spe¬
geldammen vid Katsura Im¬
perial Villa, Kyoto.
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teet, har han möjlighet att genom ett lönster eller
en veranda blicka ut i trädgården. Man söker såle¬
des med olika attribut i trädgården påverka gästens
sinnesstämning.

Natursyn

Mycket av det man ser i en japansk trädgård betingas
givetvis av klimat och geologi. I ett subtropiskt områ¬
de blir oftast byggnaderna lätta och luftiga. Placerar
man dessa under träden lår man skydd mot solensheta
strålar. En porlande bäck skänker en varm sommar¬
dag en psykisk svalka osv. Man kan därlör många
gånger se trädgården som det tredje bostadsrummet.
Man skjuter vardagsrummets lätta pappers- och trä¬
vägg åt sidan och blickar ut över den under ett djupt
takskägg liggande verandan. I ett varmt klimat är det
väl heller inte så vanligt att man tar långa nöjesprome-
nader, något som kanske delvis förklarar varior träd¬
gården verkar vara anlagd for att man skall betrakta
den sittande. Blommor eller blommande träd och bus¬
kar är inte speciellt vanliga i japanska trädgårdar. I
stället linns ständigt gröna träd och buskar, där spe¬
ciellt barrträden favoriseras. Man kan nog påstå att
Pinus densißora är den vanligaste arten följd av P. thun-
bergii och P. koreanensis. Kanske har man bland de
83 inhemska barrträdsarterna valt just dessa därför att

de lättast låter sig tuktas och formas, bild 20—22.
Om man undantar de stenar som förs till trädgår¬

darna arbetar man enbart med biologiskt material
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Bild 19. Stensatt gång som leder till ett tehus. I bakgrunden
en stenlanterna. Katsura Villa.
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förkärlek för intressant formade stenar. I samband
med utställningar av bonsai-träd, oftast sekelgamla
60 cm höga individer, som tuktats i en kruka, så att

de får alla det åldrande trädets attribut, förekommer
också stenar i krukor. De är inte mer än någon dm2
stora, lavpåvuxna och inbäddade i lite fin sand.
Är man inte iförd speciella glasögon och kommer man

därtill från den svenska moränen är det lite svårt att

diskriminera mellan objekten. Att vara domare och
utdela guldmedaljer inom dessa konstarter kräver nog
att man tillägnat sig natursynen via modersmjölken.

Om man undantar den världsliga maktens parker
är den japanska trädgården areellt sett liten. Det
är säkerligen ett tvång beroende av utrymmesbristen
som i sin tur har lett till en speciell naturutformning.

Totalt sett är uppfattningen av föremålen i träd¬
gårdens och parkens värld ganska annorlunda den vi

är vana vid. Det som är gammalt och fornt och som
kämpat mot väder och vind under sekler är högeligen
åtråvärt. Enkelhet i formerna likaså. För en skogsut-
bildad västerlänning med konservativ natursyn är det
delvis roande, delvis förbryllande att se hur de rak¬
vuxna barrträden med oerhörd möda under decen¬
nier, ja kanske sekler, successivt tvingas till ”onatur¬
liga” former. Detta skönhetsideal går igen i medeltida
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Bild 20—21. Fotografierna söker visa hur man successivt
tuktar tallarna så att de lår en form som om de hade varit
utsatta for vindens krafter t ex vid en havsstrand. Genom
böjning av stammen undviker man rakvuxenhet och genom
årlig bort nypning av större delen av barrmassan får man en
viss antydan till dvärgväxt. Katsura och Shugakuin Villas,
Kyoto.
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och det är sällan man träffar på några konstverk eller
skulpturer. Enda undantaget är de vid tehusen nöd¬
vändiga stenlanternorna och tvättfaten. De för oss
så overkliga moss-trädgårdarna gynnas i hög grad
av klimat och geologi. Vid hög luftfuktighet och i
sur miljö trivs mossorna och det är möjligt att det
här finns ett ekologiskt samband eftersom barrträdens
växtsamhällen är sura och därmed mossrika. I varje
fall är det ett mycket vanligt stilelement att man arbe¬
tar med en tall, som tuktas och beskärs till önskad
form, varunder man planterar en djupt grön mossa
somi sin tur får kontrastera mot vit kvartssand.

Olika stenarrangemang är något ganska specifikt
japanskt och till en del finns väl lörklaringen i Kyotos
berggrund. Det är en svårförståelig, men samtidigt
fascinerande värld. Det är inte bara i de större träd¬
gårdarna utan även i hemmen man träffar på denna
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Bild 23—25. Trimning av Pinus koreanensis. Daisen-in, Kyoto.
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mår japanska tusch-målningar och något modernare trä¬
snitt. Det liela verkar på mig något konstlat oc h främ¬
mande. Ibland frestas jag att sätta det samman med
japanens auktoritetstro. Naturen skall på något sätt
vara tämjd. Detta rimmar illa med de shintoistiska
och zen-buddistiska tankarna om att människan skall
vara ett med naturen och inte själviskt utnyttja den.

Ett är dock säkert. Naturen i Japan är betydligt mera

effektiv, eller om man så föredrar, hårdare utnyttjad
än hos oss, alla diskussioner om olika natursyn till
trots.
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Japansk trädgård i efterhand

Jag kan inte riktigt förklara varför jag finner Zabos
(1978) teckning, bild 27, så roande. Denne fransmans
mångåriga vistelse iJapan har avsatt en rad oöverträf¬
fade illustrationer, som visar på konfrontationen mel¬
lan vad japanerna kallar, western and japanese style.
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Trädgårdarna blir inte så intressanta som man

kanske kunde hoppas eftersom där oftast är trångt oeh
stökigt. Vattnet är som regel högeligen lörorenat och
trafikbullret är sällan långt borta. 1 många fall är

anläggningarna slitna. Till det kejserliga hovets an¬

läggningar i Kyoto får man dagar i förväg beställa
biljett och där har man löst köproblemet genom att

vara restriktiv med tillträdet. En grupp om 20 perso¬
ner per timme under ledning av guide är här model¬
len. I kloster- och tempelträdgårdarna är det ibland
big business, där munkarna i sina vedersakares mun¬

nar sägs bli förmögna på att visa omkring sina parker
under diverse burleskerier. Jag undrar vad Kogaku-
Zenji skulle ha tänkt om han fått se kommersen kring
sin abstrakta trädgård Daisen-in. Ännu hellre hade
jag velat höra hans kommentar till Leavitts ( 1977)
karakteristik, när denne i en beskrivning av sevärda
trädgårdar säger: ”En varning: Daisen-in som man

trodde var ett tempel, har blivit ett kommersiellt
marknadsspektakel av helt otroligt fräck vulgaritet.
Undvik den till varje pris.”

Som alltid när man ser något främmande tar det tid
att smälta intrycken och jag vill ärligt deklarera att jag
haft betydligt större utbyte av att under ett par års tid
sitta och läsa men framför allt via förklarande bilder i
hundratal orientera mig i den japanska trädgårdens
värld. Bilderna saknar givetvis dimensioner som talar
till känsla, lukt och hörsel, men de har den fördelen
att kringvärlden är bortskalad. Å andra sidan om jag
inte hade haft förmånen att besöka originalen på plats
hade jag aldrig ägnat litteraturens beskrivningar det
minsta intresse.
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Bild 26. Även gamla träd vör¬
das och understöds så länge
de visar livstecken. Den impo¬
nerande resten av ett kamier-
träd finns vid shintohelgedo-
men vid Ise. Katsura Villa
och Ise Shrine.
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-Hild 27. Den franske tecknaren Zabos upplevelse i en

japansk trädgård.

Min i inledningen namngivne värd i Kyoto pro¬
fessor Makato Nakamura berättande en förtjusande
historia om hur man under senare års arkeologiska
utgrävningar i Nara funnit belägg för att en del
parker använts direkt i poesins tjänst. Tre eller
liera aristokrater placerade sig längs en bäck. Den
förste påbörjade lörsta raden i ett poem, lät det sakta
Ilyta iväg på en liten bambuflotte som så småningom
llöt iland hos näste poet. Denne gav sitt bidrag och
så fortsatte det hela. Den ena delen av mitt jag har
glatts åt denna sofistikerade hantering medan den
andra har undrat över hur många krökta ryggar som

detta författande förutsatte ute på risfälten.
Denna kluvenhet återkommer hos mig inför många

företeelser i japansk kultur, tyvärr förmodligen bott¬
nande i min otillräckliga inlevelseförmåga. Ändå kän¬
ner jag mig oerhört tacksam för att ha fått uppleva den
stora stimulans som direktkontakten med en så vä¬
sensskild föreställningsvärld innebär.
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Början av juni är den årstid då denna del av Mellan¬

europa visar sig i sin mest betagande vår- och försom-
marskrud. Det ger oförglömliga skönhtsupplevelser att

färdas genom den ljusa blandskogen i ett böljande
föralpint landskap, växlande vegetationszoner på
norr- och sydsidor av de Kamniska och Juliska alper¬
na med upp till 3 000 meter höga snöhöljda topar som

mäktiga kulisser mot klarblå himmel, glaciärdalar
med grönskimrande vattendrag, karstbildningarna i
de Dinariska bergen och Plitvices sjöar och skumman¬
de vattenfall.

Den veckolånga lärden genom Sloveniens och norra

Kroatiens natur- och kulturlandskap genomlördes
med hjälp av direktorn lör Arboretum Volcji Potok,

Michael Ogorevc, tidigare knuten till botaniska insti¬

tutionen vid universitetet i Ljubljana. Med osviklig
säkerhet och entusiasm vägledde han oss på färden

och gjorde oss underkunniga om den alpina och illyris¬
ka florans skilda arter samt olika zoners buskar och
träd. Till det goda resultatet av exkursionen bidrog
också deltagarnas uptäckarglädje, stora intresse och

vana att klara av oförutsedda händelser.
Ljubljana, Sloveniens kultur- och förvaltningscent-

rum, var vår uppskattade förläggningsort de lörsta
dagarna av resan. Staden, ursprungligen det romerska
härlägret Emona, har genom sitt läge på det bördiga
slättlandet vid foten av Kamniska alperna ständigt
varit utsatt lör fientliga invasioner men också fruktbä-
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rande kulturimpulser från Mellaneuropa och Italien,

vilket satt spår i bebyggelsen och stadsplaneringen.
Det moderna Ljubljana är en tilltalande stad genom
sina många alléer och parker, Savas biflod Ljubljanica
med många intressanta broar och gamla staden med
färgrikt salutorg vid foten av den mäktiga borgen
Ljubljanska. Kontakt med det moderna Ljubljana fick

vi genom arkitektparet Ivansek, verksamma i Sverige
efter kriget. De tog emot i sitt hus i villaområdet

Murgle, ett område från 1965 som de planerat efter

skandinaviska idéer oeh som visade en fin kombinaton
av bostäder och omgivande planteringar.

Från Ljubljana gjordes två intressanta utflykter i
omgivningarna. I härligt solsken åkte vi den ena da¬

gen till den ljuvligaste av alpdalar, Logarska Dolina.

På vägen passerades de for området karaktäristiska
humlefalten och fruktträdgårdarna oeh i den 700 åriga
staden Kamnik provianterade vi för vår första lält-
lunch. Att ordna fältluneher innebär att man kan ta

till vara vad som bjuds av olika trakters kulinariska

specialiteter oeh viner. Man kan också välja lämplig
tid och plats som passar in i programmet.

Logarska Dolina blev som utlovat en storslagen na¬
turupplevelse. Berömda är växtplatserna för Cypripedi-
um calcaeulus och alpfloran vid foten av det majestätis¬
ka fjällmassivet Kamnisko Sedlo 1.184 meter. Den lju¬
sa blandskogen och de blommande ängarna kontraste¬
rade mot de snöhöljda bergen på ett fascinerande sätt.

Den andra dagen visade direktor ögorevc sitt fina
arboretum Volt ji Potok, beläget i ett egenartat land-
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var vår första etapp. Genom gammal kulturbygd och
Savadalen, där vi passade på att botanisera på rik-
blommande ängar vid foten av Triglavmassivet, tog vi
oss fram till Kranska Gora, som Ingemar Stenmark
får sina skidor ifrån. På en alpäng i närheten av Savas
källa intog vi vår fältlunch. Vid våra fotter växte den
stolta Cardamine penlahyllos och i den unerbara tystna¬
den njöt vi av att ha Triglavmassivets snöhöljda top¬
par som mäktiga kulisser.

Färden till Bovec förde oss genom Trentadalen.

skap vid Kamnik. Parken som har anor från 1600-talet
omfattar 80 hektar park, skog och sjöar. Den rymmer
ett ovärderligt bestånd av olika träd och rester av en
tidigare barockträdgård. Arboretet tillhör universite¬
tet i Ljubljana och dess ekonomi är beroende av en

omfattande plantskola.
Så var det dags att lämna Ljubljana och starta vår

rundresa som skule sluta i Zagreb, huvudcentrum i
Kroatien.

Juliska alperna med övernattning i bergsbyn Bovec
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Nova Goriza vid sidan av italienska Goriza, en efter
kriget med dess nya gränser helt nyanlagd stad med
exempel på olika klimat- och byggtekniska inflytan¬
den. Under tio år stod han Ihr anläggningen av parker
och alléer. Det lyckade resultatet har också uppmärk¬
sammats i övriga Europa.

Och så var turen kommen till det omtalade Kars-
tlandskapet, som blev vår sista upplevelse, denna in¬
tressanta dag. Det kuperade landskapet rymmer dalar
med vinodlingar omväxlande med steniga höjder, dels
naturligt skogsbevuxna dels planterade för att åter¬

ställa tidigare skövlade områden. 1 de ofta förekom¬
mande stora groparna i marken sä kallade doliner och
som är kalkstensvittringar (terra rossa) odlades grön¬
saker och potatis. Ängarna var här täckta av en mång¬
fald perenner och i full blom såg vi Echium vulgare,
Peaonia officinalis, Dictamnus albus och olika Orchis.

En regnig eftermiddag försenade vår lunch men vi
fann till slut en tillflykt i en vänligt sinnad gostilna
(värdshus) där vi bjöds på karstvin och nygräddade
äppelkakor av vår födelsedagsftrande Per Boholm. fill
trevnaden bidrog också att direktor Ogorevc tillsam¬
mans med vår reseguide och chaufför sjöng i trestäm-
mig kör.

Vi övernattade i Lipica, ursprungsorten för de be¬
römda Lipizzanerhästarna. Troget sin 400-åriga tradi-

Den mycket kurviga vägen, nu en viktig transportväg,
byggdes under första världskriget av ryska krings¬
lungar under svåra strapatser. På vägen upp till Vrsic-
passet kunde vi tydligt urskilja olika vegetationszoners
karaktärsträd. 1 passet var vegetationen något yrva¬
ken på grund av senvintern, men vi såg både Helleborus
niger, Sodanella alpina och den vita tätörten bland låga
Pinus mugo och bokbuskar.

Under nerfärden på sydsidan märktes tydligt ett

inflytande av det angränsande Adriatiska havet. Bok¬
en växer t ex ända upp till I 600 meters höjd. Vid den
botaniska trädgården Alpinum Julianum hedrade vi
minnet av skalden Julius Kugy, som skildrat de juliska
alperna på ett medryckande sätt. På hans initiativ
anlades den växtrika lilla trädgården som gav oss
möjlighet att se många rariteter av den alpina och
illyriska floran.

f rån Bovec gick färden genom nya och helt annor¬
lunda landskap. Genom den vackra Socadalen med
den blågrönskimrande Soca som ständig följeslagare
närmade vi oss gränsområdet till Italien. På sydsidor¬
na växte Ostrya carpinifolia och Carpinus och på nord¬
sidorna Fagus och Carpinus. Vid foten av det för bota¬
nister välkända berget Sveta Gora kunde vi se tusen¬
tals Asphodelus albus i full blom.

Viktigt for direktor Ogorevc var nu att visa oss
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tion foder stuteriet upp renrasiga hästar. För närva¬
rande finns ett 50 tal, som ställs till förfogande löf
ridning genom det stora parkområdet på 310 hektar. I
parken växte bl a härliga Acer monspesulanum, blom¬
mande Paulownia och Tilia lomentosa.

Efter en omväxlande lärd utmed Adriatiska havet
vid randen av bergskedjan Velebit nådde vi slutmålet
för vår lärd nationalparken Plitvice. Eftersom det var

svenska flaggans dag samlades vi till en informell hög¬
tid. Carl Bonde talade tänkvärt om Sverige och Wal¬

ter Bauer uttryckte vår tacksamhet till direktor Ogo-
revc och överlämnade Linnémedaljen.

Plitvitcesjöarna kan sägas höra till de vackraste
platserna i hela världen. I en kitteldal omgiven av
skogsklädda kullar radar 16 större och mindre sjöar
med kristallklart blågrönt vatten upp sig trappstegs-
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Botaniskt tillhör området det centraleuropeiska
höglandets bok- och barrskogszon och den illyriska
mellanzonen. Här finns också ett urskogsområde med
mäktiga bokar, gran och tall som vi tyvärr ej hann
att se.

I Zagreb upplevde vi till slut en angenäm avskeds-
kväll iöre vår avresa till Sverige.

Kartan är ritad av Ruska Ogorcvc och illustratio¬
nerna ur Lisa Bauers skissblock.

vis. Vattnet strömmar till från talrika floder och bäc¬
kar. Sjöarna är sinsemellan förbundna genom skum¬
mande kaskader och brusande vattenfall. Området är
i ständig förvandling. Den lösa bergarten travertin
förstörs och återbildas i en komplicerad biokemisk
process.

Det är intressant att veta att vi här, inte långt från
Adriatiska havet, befinner oss på vattendelaren mellan
detta och Svarta havet och att plitvicesjöarna tömmer
sig i det senare.
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Utfärd till Marabous anläggningar
i Upplands Väsby och Sundbyberg

GÖSTA ADELSWÄRD

märkvärdigheter, som nog ändå inte är så känd som
den förtjänar. Företagets dynamiske nyskapare, Hen¬
ning Throne-Holst, hade en renässansmänniskas
skönhetslidelse och endast det bästa var gott nog och
det ville han dela med sig åt andra. ”God konst —
skriver han i inledningen till katalogen över sam¬

lingarna — kan till oss alla förmedla intryck och på¬
verka våra sinnen. Den verkar befriande och stimule¬
rande, skapar ökad rymd kring oss och ger vidgat
perspektiv på vår omgivning och på vårt eget liv.” För
byggnaderna anlitades här Cyrillus Johansson och lör

parken Sven E Hermelin och senare Walter Bauer.
Henning och Gunhild Throne-Holsts alltlör tidigt
bortgångne son Johan, hade samma inställning till
konst och industrimiljö och traditionen bärs vidare av

den nuvarande chefen teknologie doktor Håkan Mo-
gren. Denne välkomnade oss i den vackra samlings¬
salen och berättade om verksamheten vars intressanta

och särpräglade aspekter de flesta nog var obekanta
med. Så släpptes vi ut i parken, så fin i sig själv, men

dessutom lörsedd med skulptural prydnad av en halt
och mängd som kan tävla med vilket museum som
helst i huvudstaden. Gammalt och modernt, svenskt
och utländskt men allt placerat så att det osökt och
utsökt smälter samman med omgivningen. Detta un¬

derverk, som kan avnjutas av de anställda under mål¬
tidsraster och fristunder och av sundbybergsborna ef¬
ter arbetstidens slut, motsvaras av lika högklassiga
konstverk inomhus. Det bör tilläggas att visningar lör
allmänheten äger rum under sommaren.

Vi kunde bl a beundra Hilding Linnqvists väldiga
fresk ”Komedi och idyll” i den ståtliga personalmatsa¬
len, dit den allt kallare vårskymningen drev en del
medan andra in i det sista avnjöt parkens behag. Till
detta bidrog delvis den lekamliga spisen, som var lika
generös på bägge ställena trots att sextio konst- och
allmänt hungriga dendrologer infunnit sig istället för

tjugo. Det var en gästfrihet värdig ”the genius of the
place” och när sällskapet så småningom avtroppade
med många goda påsar i händerna små, ej olikt barn
efter en julgransplundring, kunde de med tacksamhet
se tillbaka på upplevelser av ovanlig dignitet.

I föregående nummer av Lustgården (årg 60—61,

1979—1980) skildras utförligt den park och trädgård
som omger Marabous nya industribyggnad i Upp¬
lands Väsby. Den kan inte bättre skildras än vad dess

skapare, Walter Bauer, gör där med hjälp av hustru
Lisas läckra teckningar samt egna planer och vackra
foton. Den behöver därlör inte närmare beskrivas i

följande kortfattade skildring av löreningens utflykt en

kylig majkväll, som helt ägnades Marabous anlägg¬
ningar.

Första målet var Upplands Väsby där vi i snålblås¬
ten kringvandrade och sakkunnigt lick beskriven för
oss den överraskande stora, delvis japaninspirerade
anläggningen. En nyplanterad trädgård och park ger

självklart inte det intryck arkitekten ser för sin inre

blick. Men kanske uppfattar man stommen och

grundidén bättre istället. Trots de ogynnsamma förut¬
sättningarna
kar och en lör tillfället torr bäckfåra och dito fors bl a

— gjorde helheten ett imponerande intryck. Det
småknottriga uppländska landskapet lick plötsligt en

ny dimension till vilket det till stor del japanska växt-
materialet kommer att bidra på ett ovanligt och intres¬
seväckande sätt. Till detta gav föreningen ett tillskott

genom att vid en liten högtidlighet överräcka en häng-
form av lärkträd och likaledes Bergianska trädgården
som genom docent Lars Kcrs överlämnade en tuva Iris
Thunbergii, till påminnelse om en stor botanist.

De anställda har inte bara botaniska glädjeämnen
under fristunderna. Fullföljande företagets berömvär¬
da tradition finns här också skulptur av kända konst¬
närer.

Hög kvalitet utmärker även industribyggnadens
arkitektur skapad av en amerikan.Dess långa, mäktiga
fasad kräver stora grepp i omgivningarna. De finns
där men också intima partier med fina detaljer som

den ”japanska” trädgården intill personalens matsal.
Det inre genomgicks med beundran inför chokladtill¬
verkningens mysterier men i ännu högre grad inför
lokalernas funktionella skönhet och den förnämliga
konst som där exponerades.

Marabous anläggning i Sundbyberg, vårt nästa
mål, är en av Stockholms, lör att inte säga landets,

tämligen nyplanterade träd och bus-
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Ovan avbildade alm i Alvidabergstraktcn skall enligt tecknaren och naturvetaren Olle Söderhäck vara en av de största
i landet.
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Boken i det sydsyenska skogsbruket

CHARLES CARBONNIER

Föredrag vid Foreningens fór Dendrologi och Parkvård årsmöte i Breanäs den 14 maj 1980

f
A

1i £s'"X V

f • '
>

.‘ .-OC • • *
<

/V..

« ..............s í ' .•

■ �#

-_r v

• K)-œ ta

• -KO ho

Cf

De problem sorn boken for med sig i det sydsvenska
skogsbruket är nära förknippade med granskogsdrif¬
ten. Om man vill behandla bokskogsproblematiken är
det därför nödvändigt att även beröra granen.

Enligt riksskogstaxeringen 1964—1968 fanns det i
Sydsverige totalt 62 000 hektar bokskog, dvs bestånd i
vilka bok utgör minst 70 % av virkesförrådet. 95 % av

bokskogarna återfinns i Halland, Skåne och Blekinge.
Figur 1 återger en schematisk karta över bokskogens

utbredning i Sverige. Nordgränsen för det egentliga
bokskogsområdet, där boken är av betydelse för skogs¬
bruket, har markerats med en streekmarkerad linje.

Av hela bokskogsarealen är drygt hälften bonde¬
skog, omkring 30 % godsskog, dvs privatskog över 200
hektar, och 15 % allmänna och bolagsskogar.

Bokens och granens invandring och nuvarande utbredning

Boken och granen vandrade in förhållandevis sent i
vårt land med början för ungefär 4000 år sedan. Gra¬
nen kom från nordost över Finland och boken från
söder.

Bokens största utbredning i Sverige inföll lör ca

1000 år sedan. Efter den tiden har bokskogen varit
stadd i ständig tillbakagång. De viktigste orsakerna
därtill är granens fortsatta framryckning mot söder
och väster samt de ödeläggelser av bokskogarna för
vilka människan är direkt ansvarig.

Bokskogen under 1900-talet

Skogsvård i vanlig bemärkelse började här i landet
bedrivas i större omfattning först i samband med

skogsvårdsstyrelsernas tillkomst strax efter sekelskif-
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Bokskog under föryngring.
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Gammal bokskog föryngrad efter markberedning.

tet. Resurserna var naturligtvis begränsade i början,
men intresset ökade snabbt, och fram mot 1920- och

1930-talen var verksamheten i full gång. Här nere
väckte också lövskogen uppmärksamhet. Särskilt
bland de större skogsägarna ökade intresset för skogs¬
vård och utvecklades i samarbete med fackmännen.
Bland de skånska skogsägarna vill jag nämna sådana
namn som Carl Hermet, Pontus De la Cardie, Stig Thott,
Rudolf Tornérhielm och Carl-Axel Trolle-(l'achtmeister och
bland fackmännen Jens Lund på Rössjöholm, Kai Alol-
denhawer, skogsförvaltare lörst på Knutstorp och sedan

på Trolle-Ljungby, Frank aj Petersens, länsjägmästare i
båda skånelänen under en följd av år och Erik Sökjer-
Petersen, jägmästare i Södra Skånes revir. Man kan
utan vidare slå läst att intresset för lövskog den gång¬
en kulminerade i samband med avspärrningen under
andra världskriget och åren närmast efter. Efterfrågan
på våra egna lövskogstillgångar ökade drastiskt, och

man började på många håll bedriva ett som jag ser
det framsynt skogsbruk. Bok planterades t ex efter
rötskadad gran där förutsättningarna var gynnsam¬
ma, ek användes i exponerade skogsbryn osv.

Den tilltagande urbaniseringen medförde att bok¬
skogen uppskattades allt mer av allmänheten på

grund av de skönhetsvärden den skänkte och trädets
stora roll i vår kulturhistoria. Men bland skogsägarna
svalnade intresset hastigt och flertalet började betrak¬
ta bokskogen som en ekonomisk belastning. Bokskogs¬
driften var nämligen numera ekonomiskt underlägsen
granskogsdriften och detta av liera skäl.

Man måste komma ihåg att våra bokskogar till helt
övervägande del är naturskogar. Granskogarna inom
det egentliga bokskogsområdet är däremot planterade.
Våra äldre bokbestånd har ofta kommit upp under
inflytande av betning. De är därlör ofta sedan ungdo¬
men glesa och luckiga och innehåller lå träd med god
stamkvalitet. Bristande beståndsvård har också med¬
verkat till den dåliga avkastningen. Inte heller den väl
anlagda och vårdade bokskogens avkastning når emel¬
lertid i dag upp till granskogens. Dessa förhållanden
ledde till att bokskogsarealen hastigt började reduce¬
ras. Man beräknade att under 1960-talet 600—800
hektar bokskog årligen slutavverkades och till övervä¬
gande del återplanterades med gran.

I detta läge slog dåvarande länsjägmästaren i Ble¬
kinge Nils B Hansson larm. Han var också ledamot av
riksdagens lörsta kammare och hemställde i motion
till 1964 års riksdag ”om lämpliga åtgärder lör bokens
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bevarande i önskvärd utsträckning i den svenska
skogsfloran”. Resultatet blev att Kungl Maj:t uppdrog
åt skogsstyrelsen att i samråd med naturvårdsverket
verkställa en utredning av frågan. Skogshögskolan fick
i detta sammanhang i uppdrag att bl a utreda den
vårdade bokskogens produktion och ekonomi i jäm¬
förelse med andra trädslag, främst gran.

upp efter sådd eller plantering. Det lörsta ingreppet
i det unga bokbeståndet, som vanligen skett vid en
medelhöjd av omkring 5 meter, syftar till att avlägsna
vargtyper dvs kraftigt förväxande träd, klykträd och
andra defekta träd samt inte önskvärda trädslag. Efter
den inledande saneringen av föryngringen visade det
sig nödvändigt att upprepa röjningen tre à fyra gång¬
er, innan en större del av de avverkade träden upp¬
nådde avsättningsbara dimensioner. Röjningsfasen ut¬

gör i själva verket den mest kostnadskrävande delen
av bokskogsdriften. Man har också försökt att på olika

sätt rationalisera röjningen. En metod som har prö¬
vats i jämna föryngringar är följande. Innan föryng¬
ringen har uppnått manshöjd, då stammarna är unge¬
fär fingertjocka, bortröjs samtliga plantor utmed 1.5 à
2 meter breda, parallella stråk. Mellan de kalröjda
stråken lämnas högst 0.5 meter breda band med plan¬
tor. På inte alltför stenig mark kan arbetet mekanise¬
ras med något aggregat av typ slaghack. I fortsätt¬
ningen bör det vara realistiskt att räkna med bara en

ytterligare röjning i form av individuell utglesning.
Den grundläggande principen vid gallringen bör

vara att vid varje tillfälle främja utvecklingen av de
bästa träden, huvudstammarna. En huvudstam måste
vara ett träd i god växt. Det lönar sig dåligt att satsa

på träd som inte ens förmår hävda sig efter att ha
gynnats vid gallringen. Det andra bedömningsmo-
mentet gäller stammens kvalitet. Tillfredsställande
rakhet, god kvistkvalitet och genomgående stam, åt¬
minstone upp till en höjd av 7 á 8 meter kan betraktas
som huvudvillkor. Även högre upp befintliga klykor är
ett allvarligt fel, eftersom de vid högre ålder utgör
anvisning lör (läkning. Kraven på hög tillväxtenergi
och god stamkvalitet är ofta kontroversiella. Det först¬
nämnda kravet förutsätter att huvudstammarna väljs
bland de härskande träden.

Produktionsundersökningar

Den långa tid som förflyter mellan sådd och skörd i
skogen präglar skogsskötseln på ett alldeles särskilt
sätt. Den enskilde skogsmannen har i själva verket
små möjligheter att av egen erfarenhet komma fram
till de lämpligaste formerna för skogens skötsel och
vad skogen kan väntas producera i volym och värde
under olika förhållanden. Man hade redan tidigt klart
för sig att den bristande personliga erfarenheten måste
ersättas av riktlinjer för skogsskötseln utarbetade på
grundval av en planmässig skoglig produktionsforsk¬
ning. Målet lör denna forskning har formulerats på
följande sätt: att för olika biologiska förutsättningar
utreda den beståndsutveckling som med olika behand¬
ling kan åstadkommas och att bland alla dessa biolo¬
giskt möjliga alternativ utvälja de lör olika förhållan¬
den ekonomiskt mest fördelaktiga. Med biologiska för¬
utsättningar menar man då t ex mark, klimat och
trädslag, och behandling avser i första hand hur be¬
stånden röjs och gallras.

Underlaget för produktionsforskningen utgörs av

observationer och mätningar utlörda på försöksytor,
som lagts ut i de växande skogsbestånden. Ett 40-tal
sådana ytor i bokbestånd stod till vårt lörfogande. De
enskilda ytorna hade observerats under tidsperioder
vars längd växlade mellan 15 och 50 år. Det enklaste
sättet att ta reda på vad ett bestånd producerar är ju
att följa beståndets utveckling från anläggning till
slutavverkning och registrera alla virkesuttag, först
gallringar och till sist slutavverkningen. Eftersom om¬
loppstiden lör ett bokbestånd oftast överstiger 100 år
så är ju den metoden inte särskilt användbar. Vi ut¬

nyttjar i stället den observerade tillväxten under korta
perioder och bearbetar detta material med relativt
avancerade matematisk-statistiska metoder, som jag
inte alls skall gå in på nu. Det hela utmynnar i pro¬
duktionsprognoser, som jag strax skall återkomma till.

Först vill jag nämna ytterligare ett par ord om det
material vi arbetar med, dvs försöksytorna. Ytorna är
på några lä undantag när anlagda i bokbestånd som
har kommit upp genom naturlig föryngring. Våra
bokskogar är ju som nämnts i huvudsak naturskogar.
Bara en mindre del utgörs av bestånd som har kommit

Definition nr bonitet

Boniteten är ståndortens förmåga att producera virke
och den uttrycks vanligen i kubikmeter tillväxt årligen
per hektar. Boniteten varierar utom med mark och
klimat också med trädslaget. Fin direkt bestämning av
boniteten är svår att genomföra i praktiken. Därför går
man vanligen omvägen över den s k höjdboniteten,
som lätt kan fastställas genom engångsuppskattning
av ett bestånd. I det boniteringssystem som har ut¬

vecklats vid skogshögskolan är höjdboniteten, luoo,

den övre höjd som ett bestånd uppnår vid åldern 100
år. Exempel: G32 står för gran — hioo = 32 meter och
Bok24 står lör bok— hioo = 24 meter, övre höjden
definieras som den aritmetiska medelhöjden lör de 100
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grövsta träden per hektar. Höjdboniteten skattas van¬
ligen med hjälp av särskilda höjd utvecklingskurvor*
som återger sambandet mellan beståndets övre höjd
och ålder (figur 2). När höjdboniteten har skattats
kan boniteten i kubikmeter erhållas ur produktions-
tabeller.

betydande. Det beror naturligtvis på att sambandet
påverkas av många andra faktorer som det inte har
varit möjligt att i detta sammanhang la hänsyn till.

Här nedan har sambandet utnyttjats för att jämföra
bokens och granens produktion i m3sk.

Årlig medeltillväxt, m3sk per hektar
vid bokbonitet

Trädslag

Jämförelse mellan bokens och granens produktion
på samma mark

Inom ett begränsat klimatområde bestäms produktio¬
nens storlek av markens beskaffenhet. Men eftersom
skilda trädslag har olika krav på ståndortens egen¬
skaper kan t ex en medelmåttig bokbonitet vara en

mycket god granbonitet osv. Om man nu vill jämföra
två trädslag gäller det att klarlägga deras produktion
på samma mark. För att kunna jämföra bok och gran
sökte jag upp lokaler där ett bokbestånd gränsade till
ett granbestånd på samma mark. På varje lokal lades
en provyta ut i bokbeståndet och en i granbeståndet.
Ytorna beskrevs med avseende på mark och llora.
Vidare bestämdes hioo för varje bestånd, hioo-värdena
har lagts in på figur T Den vågräta axeln represente¬
rar hioo för bok och den lodräta hioo för gran. Av
diagrammet framgår t ex att Bok26 motsvarar ungefär
G32. Spridningen kring utjämningslinjen är emellertid

3224 2»20

Bok 3.6 6.3 7.85.1
Gran 12.49.3 10.2 1 1.3

Det framgår av jämförelsen att granens överlägsenhet
i volymproduktion är mest framträdande vid låg bok¬
bonitet. Nu vet man emellertid att flera vedegenskaper
är starkt korrelerade med vedens densitet. En jämfö¬
relse mellan bokens och granens produktion uttryckt i
torrvikt är därlör intressant. På de båda högsta bonite-
terna skulle enligt en överslagsberäkning bokens pro¬
duktion mätt i torrvikt ligga på ungefär samma nivå
som granens. På de lägre boniteterna är granen allt¬
jämt överlägsen.

Produktionstabeller

Som jag redan nämnt går produktionsforskningen bl a
ut på att göra produktionsprognoser under vissa givna
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Fig. J . Sambandet mellan granens och bokens bonitet på samma

mark.

förutsättningar. Prognoserna sammanfattas vanligtvis
i produktionstabeller. Tabell I visar en sådan prognos
Ibr boniteten Bok28. Med löpande tillväxt menas till¬
växten under en kort period, 5 eller 10 år, dividerad
med antal år i perioden.

Löpande tillväxten i volym kulminerar här i 50-
årsåldern och avtar sedan. Medeltillväxten, som utgör
totalproduktionen vid viss ålder dividerad med mot¬

svarande beståndsålder, har ännu inte kulminerat vid
120 år.

enligt figur 4 har använts för värdeberäkning av voly¬
merna i produktionstabellerna, och sedan är det möj¬
ligt att utlöra olika ekonomiska kalkyler.

Markvärden

Det s k markvärdet används ofta i den skogsekonomis-
ka debatten som ett mått på effektiviteten hos olika
driftsformer. Markvärdet definieras då som nuvärdet
av en evig ränta, vilken utfaller vid varje omloppstids
slut med ett belopp, som utgör skillnaden mellan de
till omloppstidens slut med ränta på ränta prolongera¬
de intäkterna och kostnaderna. Tabell 2 återger en

sammanställning av markvärden för bok och gran vid
varierande bonitet och räntefot.

Vi kan till att börja med lägga märke till att mark¬
värdena för både bok och gran stiger med stigande
bonitet och sjunker med stigande räntefot. Enligt sam¬

bandet mellan bok- och granbonitet motsvarar Bok26
ungefär G32. Markvärdet lör Bok26 ligger vid 4 %
räntefot i närheten av 580 kronor men för G32 utgör
det 5 472 kronor, alltså nästan 10 gånger så högt. Nu

Beräkning av nettovärden

Produktionstabellerna kan bl a utnyttjas lör beräkning
av produktionens värde. En sådan beräkning har ut¬

förts med utgångspunkt från virkespriser och kostna¬
der under avverkningsåret 1974/75. Figur 4 visar rot¬

värdet i kronor per m3sk för gran och bok med olika
brösthöjdsdiameter. Diagrammet visar att bokens rot-

värde över huvud taget inte når upp till granens.
Skillnaden är emellertid inte så stor för träd med en

brösthöjdsdiameter av 50 cm och däröver. Rotvärdena
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BILAGA 1. BOK 28. GALLRINGSPROGRAM A
&

Alder Beståndet efter gallring irlig tillväxt
löpande

Gallringsuttag
medel

VG VV**don ddom d* *»L N c;*t t v dR N G

45 35 15,3 18,8 11,8 13,7 1472 16,2 103 10,8 328
50 40 16,9 21,2 13,9 15,2 1152 17,4 122 12,6 320
55 45 18,4 23,6 15,9 16,8 917 18,3 140 14,5 235
60 50 19,8 26,0 18,0 18,2 749 19,1 159 16,4 168
65 55 21,2 28,4 20,1 19,7 623 19,8 177 18,3 126
70 60 22,4 30,6 22,4 21,1 492 19,3 184 20,2 131
75 65 23,6 32,8 24,2 22,1 492 22,6 227
80 70 24,6 34,9 26,6 23,5 370 20,6 219 23,9 122
85 75 25,6 36,8 28,5 24,4 370 23,6 260
90 80 26,5 38,6 31,0 25,5 283 21,4 247 27,8 87
95 85 27,3 40,3 32,9 26,3 283 24,1 287

100 90 28,0 41,8 35,5 27,2 224 22,2 273 31,8 59
105 95 28,6 43,1 37,5 27,7 224 24,7 310
110 100 29,1 44,3 40,2 28,4 178 22,6 292 35,8 46
115 105 29,6 45,2 42,2 28,8 178 24,9 326
120 110 29,9 46,0 44,2 29,2 178 27,3 362

3,0 19 2,73
4,0 28 1,04 9,3 3,38

0,96 9,6 3,95
0,87 9,4 4,40
0,80 9,4 4,79
0,74 9,4 5,12

3,9 30
293,6
293,3

4,2 39

5,5 56 0,68 9,1 5,61

5,2 58 0,60 8,6 5,94

4,7 55 0,55 8,1 6,16

6,280,50 7.54,6 56
6,31

0,47 7,0 6,34

Rot värde

kr/m3sk

120-

100-

80

60 -

gran

40-

bok

20-

//
T T T T

20 30 40 50 6010

Db,h cm Pb

1'iR'ir 4. Hot värdekurvor för bok och gran, al la boniteter.
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måste man komma ihåg att den här typen av kalkyler
är mycket osäkra. Det är ju fråga om kapitalisering av
avkastningar som utfäller först i en mycket avlägsen
framtid, varom man inte vet särskilt mycket. Vi anser
emellertid att kalkylerna ändå har sitt värde, nämligen
när det gäller att jämföra olika alternativ. Tabellens
värden bör därför mera betraktas som relativa tal, och
man bör inte tillmäta själva värdenivån så stor bety¬
delse. Många anser nog att de använda räntelötterna
inte förefaller särskilt realistiska mot bakgrund av da¬
gens ränteläge. Vi måste emellertid då återigen tänka
på att det här gäller mycket långsiktiga kalkyler. Vid
valet av räntefot tar man därför stor hänsyn till av¬

kastningen vid andra långsiktiga kapitalplaceringar,
t ex aktier. Om man ser tillbaka på utvecklingen på
aktiemarknaden så framstår nog inte längre 3, 4 oeh
5 % som fullt lika orealistiska.

Positiv inverkan på skogsbruket

Jag har bara möjlighet att nu beröra de skogliga motiv-

för bokskogens bevarande som finns. Det kan starkt
ifrågasättas om det ens från snävt produktionsekono¬
miska utgångspunkter kan vara berättigat att låta
bokskogen försvinna ur det sydsvenska skogsbruket.
Många av bokskogens positiva egenskaper har näm¬
ligen inte kunnat kvantifteras i det slag av kalkyler
som jag har redovisat här. Boken drabbas t ex inte av-

rotröta, vilket däremot granen gör i stor utsträckning i
södra Sverige. En annan positiv egenskap hos boken
är dess i jämförelse med granen större stormfästhet.

Erfarenheten av vidsträckta, rena granskogskom-
plex är inte enbart positiva, vilket sammanhänger med

de nämnda svagheterna i granens biologiska mot¬

ståndskraft inom det aktuella området. Man måste
sålunda räkna med betydande ekonomiska förluster
på grund av skador i form av framförallt rotröta, vind¬
fällning och snöbrott och därav följande insektshärj¬
ningar och svampangrepp. Granens kalkylmässigt
optimala avkastning kan därför oftast inte uppnås.
Även om det inte är möjligt att åstadkomma en helt
vindlast skog endast genom t ex kantbälten av lövskog,
så är dock sådana bälten jämte på lämpligt sätt infoga¬
de lövbestånd för att här och var bryta den domine¬
rande granskogen utan tvivel ägnade att skapa en
sundare och stabilare skog. Bokskogens sämre lönsam¬
het kan därför i viss utsträckning uppvägas av den
positiva effekt som de på dessa sätt infogade bokbe¬
stånden har på ekonomin lör skogsområdet i sin hel¬
het. — I det här sammanhanget vill jag också framhålla
att skogens behandling är viktig, om man skall lyckas
skapa ett vindlast skogsbryn. Det är viktigt att vind-
exponerade skogsbryn i tid glesas ut. Brynet får näm¬
ligen inte vara som en vägg utan vinden skall kunna
strömma in men sedan långsamt dämmas upp. l’a det
sättet undviker man bäst vindfällning.

Följande exempel visar alt den rena granskogsdrif-
ten är mycket överlägsen den rena bokskogsdriften
men att en måttlig andel bok bara medför en måttlig
ekonomisk belastning. På en skog om 100 hektar jäm¬
för vi det ekonomiska resultatet vid ren granskogsdrift,
vid ren bokskogsdrift samt vid 80 % gran och 20 %

A r/igt kassaöverskott

Om man utgår från en s k normalskog, dvs en skog där
varje åldersklass förfogar över lika stor areal inom
ramen för en realistisk omloppstid, så är det möjligt
att göra en jämförelse utan ränteberäkning. Avkast¬
ningen blir nämligen då i princip lika stor varje år, och
man kan direkt jämlöra den årliga avkastningen eller
del årliga kassaöverskottet vid olika driftsalternativ.
En sådan jämförelse har genomförts och visas här
nedan. För att slippa interpolera har jag använt värde¬
na för Bok28 i stället lör Bok26, vilket alltså gynnar
boken något i jämförelsen.
Även denna jämförelse visar att granens avkastning är

betydligt större än bokens.

Skogspoliliska konsekvenser

Det är alltså fullt klart att granskogsdrift med nuva¬

rande virkespriser är lönsammare än bokskogsdrilt.
Närmast skulle man väl därav kunna dra den slutsat¬
sen att sett från skogsekonomisk synpunkt all bok

borde ersättas med gran. Å andra sidan finns det en

rad skäl för att bevara bokskogen i landskapet. Dessa
skäl kan delas i tre huvudgrupper: vetenskapliga och

kulturhistoriska, sociala-rekreativa och skogliga skäl.

Årlig medel- ÅrligtBonitet Omloppstid
kassaöverskotttillväxt

m3 sk/ha kr/ha

(irait G 32 65 10,5 1 038

Bok Bok 28 6,2 43799
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Alt. 100 ha à I 040:—
Alt. II 100 ha à 440:—
Alt. Ill 80 ha à I 040:—

20 ha à 440:—

104 000

44 000

83 200
8 800 92 000

Att helt eliminera den förlust som enligt exemplet
uppstår vid viss andel bok i granskogen är knappast
möjligt vid nuvarande pris- och kostnadsförutsätt-
ningar. Den lar närmast betraktas som priset lör en
viss riskfördelning och en sannolik begränsning av
katastrofskador.

Långsiktiga skogsekonomiska skäl

Vi har alltså kunnat konstatera att det ur löretags-
ekonomisk synpunkt bör vara förnuftigt att i viss ut-

bok. Det årliga kassaöverskottet förutsätts vara 1 040
kr/hektar lör gran och 440 kr/hektar för bok.
Skillnaden mellan alt I och III är 12 000 kr eller 12 %
av kassaöverskottet vid ren granskogsdrift. Om gran¬
skogens överskott i alt I på grund av skador bedöms i
praktiken minska med 10 % medan skadertsken i alt
III p g a bokskogsinblandningen antas minska till
hälften eller ,r> %, krymper skillnaden till 5 760 kr eller
6 % av överskottet vid ren granskogsdrift.

Markvärden kr/ha och omloppstider vid varie¬
rande bonitet och räntefot.

Tabel I 2.

Ilok

Bon i tet
liä n t e fo t

Bok 28Bok 2 'lBok 20 Bok 32

6 35 1368 24 6 1 8953 % 8999 99 99

83379 325 1535'1 % 84x 89 89 79

189- 120 -55 5305 % 84x 74 x
79 79

X
Optimum oj funnet

Ma rk vä rd e
kr/h aOm

1 opps-
tid, a r

G i a n

Bon i tet
Han te fot

G 28G 24 G 36G 32

3087 6257 47659115473 % 67 65 65 61

91695472TJ2 2 00924 % 5 3X67 5 5 5 3

-682 24 80 '180045 15 % X 5 3X6 i 4 550

X
Optimum ej funnet
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sträckning även framdeles satsa på bokskogsdrift
i Sydsverige. Men även ur samhällsekonomisk syn¬
punkt är bokskogen intressant. Boken har ett värde¬
fullt, mångsidigt användbart virke, som på åtskilliga
områden inte kan ersättas av våra övriga inhemska
trädslag. Det är svårt att löreställa sig att vi skulle
avstå från att utnyttja ett så förnämligt virke. Frågan
är då om det är klok politik att på sikt göra sig helt
beroende av import. Det kan tvärtom visa sig vara ur
samhällsekonomisk synpunkt mera förutseende att be¬
hålla en bokproduktion som kan utgöra bas lör den
förädlingsindustri vi redan har.

Samhället bör därför till övriga skäl för bokskogens
bevarande kunna lägga bedömningen att det vore
oklokt även skogspolitiskt att låta ett träd med ett
värdefullt virke och andra för skogsbruket goda egen¬
skaper helt utgå ur landets skogsproduktion. Inom
barrskogsregionen har vi åtminstone tre trädslag —
tall, gran och björk — som möjliggör ett allsidigt
utnyttjande av skogsmarken. Inom bokskogsregionen
med sina rikare produktionslörutsättningar riskerar vi
faktiskt att lå en mera ensartad skogsbild med granen
som totalt dominerande, om utvecklingen skulle lått
fortsätta som pä 1960-talet. — Jag har nu återgivit de
skogliga argument lör bokskogens bevarande som an¬
fördes av utredningen.

naturvårdssynpunkt att marken i fråga är bevuxen
med bokskog.

Det är väl ännu för tidigt att bedöma verkningarna
av bokskogslagen. Ett par iakttagelser kan man emel¬
lertid redan göra. Det är naturligtvis uppenbart att de
stora slutavverkningarna i bokskogarna har stoppats.
Om utvecklingen strax före bokskogslagens tillkomst
inte hade brutits, skulle vi efter några lå decennier
bara haft relikter av bokskog kvar. Å andra sidan har
lagen utan tvivel ytterligare minskat skogsägarnas re¬
dan förut svagt utvecklade intresse för bokskog. Skogs¬
ägarna försöker pliktskyldigast att föryngra sina gamla
bokbestånd pä naturlig väg, men ingen nyanläggning
av bokskog kommer till stånd. Det blir naturligtvis en

viktig uppgift att i fortsättningen följa utvecklingen på
detta område.

Framtidsperspektiv

Jag vill gärna sluta med några mera personliga syn¬
punkter. Jag kan på ett sätt förstå de skånska skogs¬
ägarna som i dag nästan till 100 procent satsar på
barrskog. När man ser på sådana kalkyler som jag har
presenterat här så får man ju fullt klart lör sig att

granen med nuvarande prisrelationer är överlägsen
boken och för övrigt alla andra lövträd också. Ändå
tror jag att de handlar alltför kortsynt. Man glömmer
nämligen bort ett par viktiga saker.

— Avkastningen från de bestånd som vi anlägger i
dag utfaller ju tidigast om 60 à 70 år. Vid den tidpunk¬
ten har vår skogsindustri säkerligen anpassats till nya
förutsättningar.

— Framtiden är inte så kristallklar som skogsbru¬
ket i allmänhet tycks löreställa sig när det gäller t ex
efterfrågan på olika slag av skogsråvara.

Någon ledning lär man kanske genom att följa med
vad som händer i vår omvärld. Det framhålls ofta att

vår lövskogsproduktion inte kan konkurrera med den

produktion av lövskog (Eucalyptus) som uppnås un¬

der gynnsammare klimatförhållanden i utvecklings¬
länderna. Man bör emellertid komma ihåg att det
industriskogsbruk som det här är fråga om helt är
inriktat på att lämna råvara till nyetablerade massa¬

industrier. Samtidigt som industriskogar av denna typ
byggs upp i olika delar av världen pågår en hård
exploatering av lövträd lör mera kvalificerade ända¬
mål. Som exempel kan jag nämna den hänsynslösa
förstörelse av de tropiska regnskogarna som äger rum i

t ex Indonesien, Sydamerika och Afrika.
Det är högst sannolikt att granen även i fortsätt-

Lagen om bevarande av bokskog

Skogsstyrelsens utredning utmynnade i vissa förslag
till skydd lör bokskogarna. Det lörutsattes ett nära
samarbete mellan skogsvårdsorganisationen och na-

turvårdsmyndigheterna samt mellan dessa och skogs¬
ägarna, om de löreslagna åtgärderna, som i hög grad
byggde på frivilliga åtaganden, skulle leda till avsett

resultat.
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen trod¬

de emellertid inte på frivilliga åtaganden. Efter Ilera
ars funderande föreläde den riksdagen ett lagförslag,
och så lick vi 1974 Lagen om bevarande av bokskog.

Enligt lagen förstås med bokskog trädbestånd vars

virkeslörråd till minst sjuttio procent utgörs av bok

och vars yta upptar minst ett halvt hektar.

De siktigaste bestämmelserna i lagen är följande:
en skogsägare får inte utan särskilt tillstånd avverka
bokträd i bokskog. Sådant tillstånd fordras dock inte

lör röjning eller gallring som är ändamålsenlig för
skogens utveckling. I lagen stadgas också att åtgärd
lör återväxt av annat trädslag än bok endast lår vid¬
tagas efter särskilt tillstånd. Bidrag av statsmedel kan
utgå till kostnad lör föryngring och vård av bokskog,
om nämligen länsstyrelsen finner det angeläget från
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bokskogen 12 % och kalmarken 6 %. Återstående
32 % utgörs av olika former av blandskog, björk-
oeh alskog samt ädel lövskog, i huvudsak ek och ask.
De flesta är överens om att barrskogsarcalcn på sikt
bör öka, åtminstone något 10-tal procent, och det bör
ske på bekostnad av den sämre lövskogen. En viss
nyanläggning av lövskog borde emellertid enligt min
mening också ske, främst av ek- och bokbestånd. På
många håll i Skåne finns det goda naturliga förutsätt¬
ningar för dessa trädslag. Det är lor sent att börja
anlägga bestånd när efterfrågan på allvar ökar.

Det ensidiga trädslagsvalet i dagens skånska skogs¬
bruk utgör, som jag ser det, på många sätt en fara. En
skog som är uppbyggd av ett flertal till ståndorten väl
anpassade värdefulla trädslag medför alltid en viss
riskfördelning samtidigt som handlingsfrihet och val¬
möjligheter bättre bevaras för kommande generatio¬
ner.

ningen kommer att vara en eftersökt råvara lör såg¬
verk och massaindustri. Detta utesluter emellertid infe
att efterfrågan på lövvirke av god kvalitet kommer att
öka. Särskilt mot bakgrund av den i och för sig djupt
beklagliga rovdriften i regnskogar och andra tropiska
skogar förefaller en sådan utveckling sannolik. En väx¬
ande efterfrågan på bok- och askvirke på EG-mark-
naden pekar i den riktningen. Priser på upp till 3 000
kr per m3 sågad vara har nämnts. En ekavverkning på
ett av de skånska godsen gav ett genomsnittspris av
1 000 kr per m3, dvs mer än tre gånger så mycket som
granen ger. Tarkett, Tändsticksbolagets stora ekför-
brukande industri i Skåne, kämpar med råvarupro-
blem. Det går inte att uppbringa ekvirke av önskad
beskaffenhet i tillräcklig mängd inom landet, och im¬
portmöjligheterna är begränsade.

Den aktuella situationen i Skåne är att barrskogen,
övervägande gran utgör 50 % av skogsmarksarealen,
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Drottningholms lövteater

WALTER BAUER

När Drottningholms barock trädgård under olika etap- även dessa boskéer skulle återställas, men han fick
per restaurerats med början 1954 var tiden mogen for vänta flera år på denna rekonstruktion. Den genom-
de gustavianska boskéerna, väster om kaskaderna.
Nils G. Wollin hade vid flera tillfällen föreslagit att

fördes 1962.
Teaterboskén från Adolf Fredriks tid restaurerades
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Bild 3.
Lövteaterns kulisserav lindhäckar. W. B. foto 1964.

någon gång på 1920-talet efter en uppmätning av Lars
Kökeritz daterad 1785.
I samband med 1960-talets rekonstruktion lälldes i

lövteatern ett antal skymmande träd till förmån för
teaterns häckar, som omsluter själva åskådarsalongen
och bildar kulisser och lövkabinett kring den upphöj¬
da scenen. Häckarna har under olika skeden behållits
och beskurits. Inom några avsnitt kring åskådarplat¬
sen hade häckarna försvunnit och fritt växande lindar
— f d häckbuskar — visade var en nyplantering kunde
ske sedan träden avlägsnats med rot.

Det är inte så värst många gånger denna teater

kommit till använding. 1930 uppfördes en liten kome¬
di av Gustav III ”Den bedragne Baschan” med sång
och spel av O. Åhlström. När det senare förts på tal
har man alltid skyllt på att riskerna för regn skulle
hindra åtminstone ett mera påkostat engagemang.

När Drottningholmsteatern 1980 fick en ny chef,
Arnold östman, blåste det nya vindar även ute i
parken. Till föreningen Drottningholmsteaterns vän¬
ner skickades ut ett brev där den nye chefen bland
mycket annat även ställde i utsikt att lövteatern skul¬
le kunna utnyttjas.
I juli samma år var det hänt. Då uppfördes en
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balettpantomim ”Det falska spöket” i en version av

Ivo Cramér och Eberhard Eyser efter F. N. Terrade,
som var kapellmästare vid Kungl. Teatern under
1 795—1806. Musiken av P. J. Lambert. Scenografin
är den enklaste tänkbara: en port i fonden för att sluta
scenrummet som i vanliga fall med en rak gång fort¬
sätter till en öppning längre bort i boskén. Orkestern:
violin, flöjt, klarinett, fagott och trumma utan högta-
larförstärkning. Ljudet i behaglig styrka innanför häc¬
karna — utanför märktes den inte. Publiken fick gratis
placera sig på bekväma parksofiör i deti rymliga sa¬
longen. Barn som ville komma närmare kunde grup¬
pera sig på gräsmattan nedanför scengolvets dosering.

En julidag i det vackraste av sommarväder i säll¬
skap med goda vänner fick vi vara med om en av dessa
föreställningar. Parken hade fått ett nytt innehåll, som

förde tankarna tillbaka in i rokokon och det hela lova¬
de gott lör kommande somrar därute i Drottningholm.

Ett annat spektakel som måste ha passat exakt in

i den romantiska parken utspelades i anslutning till
Drottningholmsteatern efter en föreställning av Jo¬
seph Martin Kraus’ Proserpine sommaren
Tyvärr hade jag inte tillfälle att själv uppleva detta
men vänner har berättat hur de bakre scenbilderna till
Proserpine slogs upp varvid sångarna tågade ut följda
av publiken. Där utanför väntade de sammansvurna

på Gustav 1 11 och hans hovfolk. Kanoner dundrade.
Ryttare anlände. Tända marschaller speglades i dam¬
mar och kanaler medan sommarskymningen tätnade
mellan träden.

Nils G. Wollin skulle ha uppskattat dessa föreställ¬
ningar. Han fick i alla fall uppleva resultatet av teater-
boskéns förnyelse. Jag minns en dag i början på 1960-
talet när röjningen hade slutförts. Vi kom dit tillsam¬
mans och fick då se vilken verkan dessa egentligen
ganska enkla åtgärder hade fått. I Arkitektur nr 6 1963
beskrev Wollin restaureringen och ett par citat kan
vara på sin plats:

1980.
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Bild 4.
Under en randig markisväv
spelar orkestern: violin, llöjt,
klarinett, lägot t och trummor.
W. B. foto 1980. w iMkT.***
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Bild 5.
Det falska spöket svävar fram
över scengolvet. tU4fr-y

t 1*0

gången sedan 1700-talets sista fjärdedel kunnat upp¬
leva den rumsbildning, som skapades av Tessin d y.
Mot den fonden uppfattar vi som en krusning pâ ytan
rytmer, vilka tillkom under Gustaf 11 l:s tid. Det är en
estetisk värdefull tuklang från barock och romantisk
nyklassicism.”

”När man nu står i denna lövteater och ser mot öster,
uppenbarar sig nya och stimulerande perspektiv. Den
ena horisontalen bakom den andra av lindhäckar för
blicken ... bort mot slottet, som lyser i vitt och grönt
mot himlen.”

”Tack vare trädfällningen ... har man för första

75



Kolokvint. Fruktköttet inne¬
håller bittra purgerande äm¬
nen. Beduinerna har använt
kolokvinten bl a för beredning
av fnöske.

’àcctÿercon& ci . O’ Tuu QsoUw/tc/ Áíc&Áx/k/

ét-Utÿuóy oco ý'
/ic j/bt\

%'i
1

X X V' 'í 4 *K V'

!/ií >?
\</

i-

t fU ><ÿ

?
i

W‘
V.A

s£uO/-(/r/ 'ú/ctyS
Cÿccf - asas?)<3 cjGL

'JúcÝr? uÿtAoc J

dX <?&1 (ÿLt>Í7a* '&ÿLaO
/tonsccx. "3Vc*nn<n*eÿOct/ar

“v-'-v
f*i 'íJ

f , If

.' t

■

JiV

.-ÿ J
V'

-r A
5 /• y

.XI
aöSäfc :

'rk\

P mj.■ f To

( í'íV/Yÿÿ, tOà'cAvtï
■ "

r
X CC ,'£cj As'S&CeØg. ,

XlJ&A'. ~VS£-//cX &/viS//Ç7Ç

1874, berättas det om profeten Elisa, som kom till
Gilgal där det ”wardt dyrtid i landene och de prophe-
ters söner bedde för honom. Oeh han sade till sin
tjenare: Sätt fram en stor Gryto och koka ett mos för
Propheternas söner.”

Tjänaren gick ut i markerna lör att ’hemta krydde;
och han fann kurbitsstjelk, och hemte deraf wildkur-
bits sitt kläde fullt och då han kom skar han det i

grytorna till moset; förty de kände det icke.
Och då de gåfvo det upp för männerna till att äta

och de åto af moset, ropade de, och sade: O! Gudsman
döden i grytone; ty de kunde icke ätat.

Han sade: Hafwer hit mjöl; och han kastade det i

grytorna, och sade: Gif upp för lölket att de måga äta.
Så var det intet bittert i grytone.”

Kurbitsmos eller
Döden i grytan

En aprildag 1979 höll jag på med en landskapsinven¬
tering i Saudi-Arabien, ett område i Asirprovinsen. I
en solvarm wadi satte jag mig ner på en slänt och fann
då några grågröna, strävhåriga rankor med gula
blommor och klotrunda frukter i olika utvecklingssta¬
dier. Att det var en Gucurbitacé kunde man inte miss¬
ta sig på och vid en undersökning visade det sig vara
kolokvint, Citrullus colocynlhis.

I ”öknens blommor” har Vivi Täckholm beskrivit
den med hänvisning till Gamla Testamentet, 2:a Ko¬
nungaboken 4:38—41. 1 en bibelöversättning från Waller Bauer
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Bild 1.
Sorbus aucuparia I. pendula Vil¬
la Enström, Sundsvall 1968.
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Hängrönn

Många av våra vanligaste trädslag förekommer i mer
eller mindre extremt avvikande former: pyramidek,
spärralm, paraplyalm, hängask, hängbok etc. Under
vissa perioder har en del av dessa avvikelser varit
omtyckta, ofta planterade för att senare lälla i glöm¬
ska.

V

mm'
Urmsk»När jag en aprildag 1968 i ett tjänsteärende vistades

i Sundsvall, kom jag av någon anledning in i en väl¬
skött trädgård, villa Enström. Fristående på en gräs¬
matta, allsidigt utvecklad, växte där en hängrönn,
Sorbus aucuparia f pendula, gissningsvis 40—50 år
gammal. Jag tog ett par bilder, som förut icke kommit
till användning — varsågod och begrunda trädets
form, den ringa höjden och det till marken hängande
grenverket.
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Bild 2.
Detalj av grenverkets centrala del.
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Eftersom det numera vimlar av miniatyrträdgårdar
vid moderna småvillor, radhus, kedjehus, planteringar
inne på atriumgårdar, borde ett träd med ett så mått¬
ligt omfång kunna lämpa sig lor ett begränsat utrym¬
me. Kanske något lor våra plantskolor, även om det
strider mot den rationalisering, som håller på att utar¬

ma ett allt torftigare urval. Förmodligen ympas
pendula-formen på ett vanligt rönnunderlag. Rönnen
är ett av våra härdigare trädslag — kan odlas upp i
odlingszon VI I.

är Logården. I bakgrunden syns bl a en reslig pyra-
midpoppel, av dimensionerna att döma bortåt sjuttio¬
fem, kanske hundra år gammal.

Rutger Sernander har i Stockholms natur i ett avsnitt
kallat ”Popplarna”, påpekat att bilden så till vida
måste vara ohistorisk eftersom ”det sker bland bastan¬
ta pyramidpopplar. De som växa där måste vara be¬
tydligt yngre. Hela Logårdsanläggningen, som på
1790-talet omlades till en engelsk park kallas ännu
1792 av den exakte Gjörvvell för en verklig sop- och
smutshög. Det var empiren och senempiren som fram¬
för allt bragte pyramidpopplarna såväl i Stockholm
som annorstädes till heders.”

Det är enligt Sernander först vid skiftet mellan
1700- och 1800-talen som pyramidpoppeln blir mera
allmän. Linné kände inte till den. De popplar som

Sernander nämner — boken kom ut 1926 — är för
länge sedan borta och ersatta av en mera formell
terrassplantering med lägre träd och häckar.

Walter Bauer

En ohistorisk poppel

När Carl Larsson utförde sin stora fresk i National¬
museums trapphall skildrar han hur Gustav III tar

emot sina från Italien hemkomna skulpturer. Platsen

Walter Bauer
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De höga stammarna kom i vä¬
gen íör en hiss under bygg¬
nadstiden varför stammarna
måste sågas ner strax ovan
mark. En livlig skottbrytning
från stubbarna redan följande
sommar lovade gott (ör åter-
växten. Bilden togs några år
elter omplanteringen. Ännu
tjugo år efter operationen le¬
ver trädet innanför skiffermu-
ren i hörnet av Karlavägen —
Villagatan i Stockholm.
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Träd i grupp
Jag kom att tänka på detta infor en bild från Drott¬

ningholm, där en grupp lindar planterades for 180—
190 år sedan. Inte såg de mycket ut for världen den
gången, tunna och små. Men den som planterade eller
i varje fall ritade in denna trädgrupp på en plan,
måste ha haft en fantasibild av hur den en gång skulle
se ut som äldre. En vision som denna kommer inte av
sig själv. Den förutsätter erfarenhet, minnen, kunska¬
per om trädens egenart och lörvandlingskonster från
plantskolestadiet, till det skede då de kan anses vara
fullvuxna. Planteras de i en sluten grupp med ett

relativt kort avstånd mellan stammarna men i övrigt
fritt, alltså utan att trängas med andra träd, då har de
möjligheter att bilda en gemensam krona av den stor¬

lek som lindarnas på bilden.

När den danske konsthistorikern Christian Ellings bok
Den romantiske have kom ut första gången 1942 ägnade
Ragnar Josephson den en spirituell anmälan där han
bl a konstaterade att det ”sannerligen inte behövdes
djupare grepp i det mänskliga själslivet för att plante¬
ra träd och ordna rabatter.”

Det kan tänkas. Jag vet inte vilka själsliga djupdyk¬

ningar som konstutövare i allmänhet företar under
sina dagliga jobb. Däremot tror jag mig veta att det
fordras en viss fantasi att föreställa sig en park eller
trädgård som ska se någorlunda ut redan i sin tidigas¬
te ungdom för att senare under en följd av år kunna
utvecklas till något helt annat, som i sin tur kommer
att förvandlas många gånger.
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Visionären, om vi får kalla honom så, var Fredrik
Magnus Piper som 1780 hade återvänt från liera års
studier i England där han lärt känna den nya vågen,
landscape garden. Det som hos oss skulle komma att

kallas engelsk trädgård eller romantisk park och som
introducerades av Piper, bl a i Drottningholm och
Haga.

Träd i grupp, informellt lordelade, kallas i England
clump. Uttrycket använder Piper i en av sina beskriv¬

ningar for hur träd i vissa sammanhang skulle plante¬
ras eller grupperas — med avståndsverkan i stora

landskapsrum.
Om Drottningholmslindarna planterades vid slutet

av 1 700-talet hade det gått ca 25 år när hovintenden¬
ten och preses vid Kungl Akademien for de fria kons¬
terna i Stockholm, Fredrik Magnus Piper, gick ur

tiden i 78 års ålder. Tjugofem år är inte en särskilt
lång tid for träd som kan bli flera hundra år gamla.

Walter Bauer
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Fristående grupp lindar i Drottningholms engelska park. Bilden tagen mot söder från f d Ståthållarbostället, den byggnad som
senare kommit att kallas Hemmet. Trädens höjd (1981) är ea 25 m. Den gemensamma krondiametern är ca 50 m i sin längsta
del, 25 m tvärs över. Avstånden mellan stammarna varierande A—5 m. Stamomfång hos den grövsta linden är 220 em.
Antalet lindar är lb. I gruppen har, troligen självsådd, smugit sig in en något yngre lönn. Uppgifterna lämnade av
slottsträdgårdsmästare Åke ländroos. W. B. foto.
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Flyttning av äldre träd

WALTER BAUER

Flyttning av ett värdefullt träd som stod i vägen fór ett nybygge
(Karlavägen— Villagatan, Stockholm).

På förgården till en äldre fastighet Karlavägen— Villa¬
gatan i Stockholm hade en fd buske av kaukasisk
vingnöt utvecklats till ett flerstammigt ca 10 m högt
träd. I samband med rivningen av huset och nybygg¬
nad av ett kontorshus kom trädet på den mycket
trånga arbetsplatsen i vägen för bodar, maskiner och
byggmaterial. Trädet bedömdes som mycket värde¬
fullt och flyttades därför till en ny plats inom området.
Arbetet utfördes på vintern med hjälp av en grävskopa
och en lyftkran. Stammarna skyddades med någon
grov säckväv. Rotklumpen var tjälfrusen.

I ett senare byggskede visar det sig att de höga och
skrymmande stammarna kommer i vägen för en hiss,
varför samtliga sågas av någon meter ovan mark.

[v

;
i

1 wm
mm

\ //

f
\)

Í 17m

Stubbarna skyddas under byggnadstiden. — Som be¬
räknat utvecklas följande växtperiod talrika skott från
stubbarna. Under sommaren hålls jorden jämnt fuk¬
tig. I denna sin föryngrade version har trädet återfått
sin ursprungliga flerförgrenade och kraftiga buskform.
Den kaukasiska vingnöten lever ännu 20 år efter flytt¬
ningen.

:TH3?

5
Bild 1.
Flyttning av ett äldre träd, kaukasisk vingnöt. Lyftningen
utfördes på vintern med hjälp av grävskopa och en lyftkran.

Bild 2.
Tack vare att rotklumpen var tjälfrusen klarade sig en vä¬
sentlig del av rotmassan.

81



_
H—JU

( Jätern-_
åunnt

I Maison
>(ampangmi

f/4*<Y

cCJaréiMctJhrrs.
. I cmmr

W

|K
;

:'*4» 8
0#

!v7
if-" •

ißIkYl

■Bu
§t

. tie,..rfé/j/mv**

/sa
? pr

l“5£§iLÿ
i-

Y

a»f‘ jÉ
w&sl

Æ

IBI
i ■. ■

Y Yciffer. S■y**;
,.rf .

Y' i W©Ife u§8 'MT<■ r,

«ihrssåfifc
‘ r+.Å -Vi.-/--’*.. <ÿ>**

*.g g . <. #. ?Ä |e

yp/*?*/;.;'Jfllii
Y*

7S#s/.«>i®s
a-as?& §Égi

1

.
f

■ • iwHB
iikY*■fe:VVá

■ Yÿ#f

*p*YJr f r r Hv? ; «• *

Adelsnäs park och trädgård. Förslag av P. M. Adlerfelt 1782. Intressant kontrast till Pipers stil. Fortifikationsolïiceren
Adlerfelt en entusiastisk amatör hämtade inspiration i böcker. Piper hade studerat vid källan, i Fngland.
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Styrelseberättelse för år 1979

Medlemsantal

Föreningen och dess olika verksamheter har rönt ett

stort och uppskattande intresse från såväl medlemmar
som utomstående. Vid årsskiftet 1979/80 hade före¬
ningen 818 medlemmar (föreg årsskifte 868).

För de genomförda arbetspunkterna har utförlig re¬

dogörelse lämnats bl a i decemberbrevet. Här lämnas
endast en kort översikt.

12—13 maj, utflykt i Östergötland med tonvikt på ka-
nalfart på Kinda-kanal. Omfattade också besök på
bl a Sturefors och Bjärka-Säby, omkr 50 deltagare.
19 maj, endagsbussutfard till Sjöö—Fånö—Grönsö
med ca 40 deltagare.
5—10 juni, floristikkurs i Bohuslän med utfärder till

Västergötland och norra Halland, ca 20 deltagare.
11—12 augusti, buss- och båtutflykt i anslutning till
Göta-kanal, omkr 60 deltagare.
26 aug—2 sept, veckobesök i London där parker och
trädgårdar studerades med avseende på deras dendro¬
logiska rikedomar, omkr 20 deltagare.
15— 16 sept, trädvårds- och dendrologikurs i Uppsala,
med omkr 40 deltagare.

Lustgården

Något nummer av Lustgården har inte utkommit
1979. Föreningen har istället valt att satsa litet större
på ett jubileumsnummer under 1980.

Årsmöte 1979

Föreningens 60:e årsmöte hölls den 10 mars på Sjö-
fartshuset i Stockholm under närvaro av ca 90 med¬
lemmar med gäster. Till ordförande omvaldes Ebbe
Gyllenstierna. Fill ersättare för Torgil G. von Seth,
som avsagt sig omval för perioden 1978—80 valdes
Vera Gade. På den härvid uppkomna lediga supple¬
antplatsen valdes Margareta VViberg. Till ordinarie

styrelseledamöter lör perioden 1979—81 omvaldes
Gösta Adelswärd, Gösta Engstedt, Arne Lindgren,
Mårten Smedberg och Olof-Fredrik Smedberg, samt

som suppleanter för samma period omvaldes Bengt
Bennet och valdes Gunhild Söderbaum, den senare
efter Arne Segerros. 'Fill revisorer för 1979 omvaldes B
Ditzinger och R. Dombrét samt som suppleant omval¬
des P. Boholm. Fill ledamöter i valbereningen utsågs
B. Ditzinger (sammankallande), M. Smedberg och D.
Lagerfelt.

Styrelseberättelse, ekonomisk redovisning och revi¬
sionsberättelse förelädes årsmötet. Styrelsen bevilja¬
des ansvarsfrihet lör 1978 års förvaltning. Antogs det
presenterade arbetsprogrammet för 1979. Efter de

ordinarie förhandlingarna redogjorde professor Mag¬
nus Fries för skogshögskolans arboretum-planer samt

berättade docent Örjan Nilsson om trädgårdens lök¬
växter från vår till höst.

Medlemsinformation

Medlemmarna har informerats om föreningens verk¬
samhet genom ett februari- och ett decemberbrev.
Därjämte har utsänts särskilda rese- eller
kursmeddelan¬
den jämte en årsmöteskallelse.

Styrelsen

Föreningens styrelse har under året haft ett samman¬

träde liksom dess arbetsutskott.

Funktionärer
(fösta Adelswärd, redaktör, Örjan Nilsson, sekretera¬
re, Mårten Smedberg, reseansvarig, Helmuth Wande-
roy, skattmästare.

För all hjälp, välvilja och intresse som medlemmar¬
na på många sätt visat vill Styrelsen framföra sitt
varma tack.

Verksamhetsredogörelse

Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet kunde
endast delvis utföras. Den planerade utfärden till Kro¬
nobergs län liksom resan till Sri Lanka måste inställas
liksom den ena av de två resorna till Londons parker.
skälet var genomgående ett för lågt anmält deltagare¬
antal, som resulterade i en kraftig förändrad ekono¬
misk kalkyl.

Uppsala den 14 april 1980

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
För styrelsen

Ebbe Gyllenstierna
ordf.

Örjan Nilsson
sekr.
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Styrelseberättelse lor år 1980

Medlemsantal

Under arbetsåret har foreningen och dess olika verk¬
samheter rönt ett stort och uppskattat intresse från
såväl medlemmar som utomstående. Trots detta visar
medlemsantalet en liten minskning från föregående år
med 13 medlemmar. Antalet medlemmar av alla kate¬
gorier var vid årsskiftet 1980/1981 805 st.

efter skedde ett besök vid Gumlösa kyrka, Nordens
äldsta, fast daterbara tegelbyggnad. Konstskatterna
på Vanås slott visades av värdinnan Eva Wachtmeis¬
ter. Därefter gjordes ett besök vid Nyteboda naturre¬

servat. Andra dagen ägnades åt bokskogen på Ryss¬
berget, Trolle-Ljungby slott, Tosteberga ängar och
Bäckaskog, där en avslutande lunch intogs.

Lustgården

Under 1980 utkom dubbelårgången 1979/1980 av

”Lustgården” som en jubileumsupplaga med anled¬
ning av föreningens 60:de verksamhetsår.

Verksamhetsredogörelse

Det av årsmötet fastställda arbetsprogrammet kunde
följas och förutom den ovan nämnda 2-dagarsexkur-
sionen i Skåne har följande punkter avverkats:
28 maj. Besök vid AB Marabou där först Walter Bauer
demonstrerade den av honom anlagda japanska träd¬
gården och parken vid Upplands-Väsby-låbriken var¬
efter Sven Hermelins anläggningar och bolagets fina
konstsamlingar vid Sundbybergsfabriken beundrades.
Innan hemlärden bjöd bolaget de omkring 100 delta¬

garna på generösa forfriskningar.
31 maj—8 juni. Under Gunhild Söderbaums skickliga
ciceronskap och med hjälp av inhemska guider
genomförde ett 25-tal deltagare en mycket lyckad resa

genom Slovenien med besök bl a vid Logarska dolina,

Arboretum Volcji potok, Kranjska gora, Lipica och
Plitvice.
Vardagskvällar i maj och en dag i juli vandringar och

visningar av Lidingsberg, Djursholm och rosorna på
Erstavik.
7 juni. lotsade vår finske medlem Robert Rainio ett

30-tal intresserade genom Ekolsunds trädsamlingar.
28—29 juni. hade Mårten Smedberg ordnat en intres¬
sant tur till Gotska Sandön i Turistföreningens regi.
Ett 10-tal dendrologer passade på tillfället att deltaga i
denna.
12—19 augusti samlade Örjan Nilsson en (loristikkurs

till studier av fjällvärldens växter i Abisko till vilken
både tidigare deltagare och nya florister samlades för

att bekanta sig med detta material. Deltagarantalet
var begränsat till 20 personer.
30—31 augusti blev den från förra året uppskjutna Kro-
nobergsturen förverkligad under Gösta Engstedts er¬
farna ledning med ungefär 50 deltagare i turen. För¬
utom demonstration av Växjö stads park- och träd¬
gårdsanläggningar omfattade exkursionen ett hcrr-

Årsmölet 1980

Föreningens 61:sta årsmöte hölls för första gången
utanför Stockholm och denna gång på Breanäs kurs-
och konferensgård i Sibbhult utanför Kristianstad.
Tidpunkten var 14—15 maj. Ett 70-tal medlemmar
var närvarande under förhandlingarna.

Till ordförande omvaldes Ebbe Gyllenstierna.
Till ordinarie styrelseledamöter för perioden 1980—

1982 omvaldes Walter Bauer, Magnus Fries, Ebbe
Gyllenstierna och Inga Jungstedt samt nyvaldes Hel¬
muth Wanderoy efter Görvel Gyllenstierna som från-
sagt sig omval.

Som suppleanter för samma period omvaldes Olof
Sundeil och Margareta Wiberg samt nyvaldes Tore
Arnborg som suppleant efter Helmuth W'anderoy.

Fill revisorer för 1980 omvaldes Björn Ditzinger och
René Dombret med PerGhr. Boholm som suppleant.

Till ledamöter i valberedningen utsågs Mårten
Smedberg (sammankallande), Björn Ditzinger och
nyvaldes Brita Söderberg efter Dicken Lagerfelt.

Styrelseberättelse, ekonomisk redovisning och revi¬
sionsberättelse förelädes årsmötet och lades med god¬
kännande till handlingarna samt beviljades styrelsen
ansvarsfrihet för 1980.

Det uppgjorda arbetsprogrammet för 1980 antogs.
FTter årsmötesförhandlingarna höll professor Char¬

les Carbonnier ett föredrag om ”Bokens — Fagus
silvatica — situation i Sverige”.

Under de båda dagarna företogs två exkursioner
med ett 65-tal intresserade medlemmar som deltagare.
Första dagens första resmål var lantbruksuniversite¬
tets avdelning för växtförädling av frukt och bär. Där-
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gårdsbesök vid Bergkvara och tillfälle att bekanta sig
med den småländska glasindustrin genom besök vid
två glasbruk och Växjö glasmuseum. Trots en myc¬
kenhet regn blev ekursionen mycket uppskattad av
deltagarna.
8 september for ett 30-tal intresserade till Julita gård där
Nordiska museets anläggningar visades av museets t f
styresman Jonas Berg. Före lunchen på Julita värds¬
hus besågs Stora Sundby slott.
6 november Bildvisningskväll på KSLA.
7 november avhölls jubileumsmiddagen på Riddarhuset
med ett 100-tal dendrologer närvarande. Före midda¬
gen kåserade orföranden om Riddarhusets tillkomst
och berättade om ridderskapets och adelns sköldar på
riddarhussalens väggar. Efter densamma höll Ingvar
Nordin ett med vackra ljusbilder försett föredrag om
den botaniska trädgården (de Badande Vännernas
Trädgård) i Visby.

Styrelseledamöter och revisorer

PERIODEN 1977—1979

Ordinarie:
Adelswärd, Gösta, friherre, Slefringe, 597 00 Åtvida¬

berg (0120-1 03 72)
Engstedt, Gösta, lantbrukskonsulent, Kungsgatan 16,

381 00, Kalmar (0480-1 41 70)
Lindgren, Arne, direktör, Vårgärdsvägen 60, 133 00

Saltsjöbaden (08-781 50 05)
Smedberg, Mårten, akademijägmästare, Fiskartorps-

vägen 108, 1 15 42, Stockholm, (08-30 30 65)
Smedberg, Olof Fredrik, advokat, Hanstawiik, 151 00

Södertälje (0755-3 20 32)

Suppleanter:
Bennet, Bengt, friherre, Fjerrestadstorps Gård, 260 32 Vall-

åkra (042-9 90 68)

Söderbaum, Gunhild, Jru, Banérgatan 81, 11526 Stock¬
holm (08-62 4385)

Medlemsinformation

Medlemmarna informerades om föreningens verksam¬
het genom ett vår- och ett höstbrev samt sedvanlig
kallelse till årsmötet. PERIODEN 1980—1982:

Ordinäre:
Bauer, Walter, trädgårdsarkitekt LAR, Artillerigatan

76, 1 15 30 Stockholm (08-61 90 29)
Fries, Magnus, professor, v orrf/ Ynglingavägen 5 B,

182 62 Djursholm (08-755 73 03)
Gyllenstierna, Ebbe, överste, ordförande, Gyllen-

stiernsgatan 10, 1 15 26, Stockholm (08-67 87 65)
Jungstedt, Inga, trädgårdsarkitekt LAR, Tideliusga-

tan 43, 1 16 69 Stockholm, 08-84 12 40
Wanderoy, Helmuth, hortonom, akademiträdgårds¬

mästare, sekreterare och skattm. Bandstolsvägen 24 VI,
752 48 Uppsala (018-30 15 00)

Styrelsen

Styrelsen hade under året icke något sammanträde
annat än vid årsmötet. Arbetsutskottet har samman¬
trätt vid två tillfällen.

Funktionärer

har varit Gösta Adelswärd, redaktör, Örjan Nilsson,

sekreterare intill årsmötet 1980, Helmuth Wanderoy,
skattmästare, sekreterare från och med årsmötet 1980.

Styrelsen vill på det varmaste framföra sitt tack för all
den hjälp och allt det stöd som givits i samband med
exkursionerna och deras förarbeten, men också för den
välvilja och det intresse som visats i andra samman¬
hang.

Suppleanter:
Arnborg, Tore, professor, Lulhagsesplanaden 5 A, 75225

Uppsala (018-10 6791)
Sundell, Oloj, disponent, Korsnäs-Marma AB, 770 71 Stjärn¬

sund (0255-8 00 01)
Wiberg, Margareta, fröken, ingenjör, Granitvägen 22 A,

752 43 Uppsala (018-12 1227)
Uppsala och Stockholm i april 1981

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
För styrelsen

Fbbe Gyllenstierna
ordf.

PERIODEN 1981—1983

Ordinarie:
Ditzinger, Ulla, fru, Bråvallavägen 21, 182 63 Djurs¬

holm (08-755 1213)
Lundholm, Ingrid, fru, fil lic, Nockebyvägen 39,

161 40 Bromma (08-25 39 39)
Helmuth Wanderoy

sekr.
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REVISORER UNDER 1981Nitzelius, Tor, amanuens, Kullegatan 3—5 C, 412 62
Göteborg (031-20 32 71)

Nordin, Ingvar, fil dr, Botaniska Trädgården, 413 19
Göteborg (031-45 81 45)

Gade Vera, fru, Bidevindsvägen 15, 603 65 Norrkö¬
ping (011-11 91 40)

Ordinarie:
Ditzinger, Björn, forstmästare, Bråvallavägen 21,

182 63 Djursholm (08-755 12 13)
Dombret, René, byrådirektör, Brantingsgatan 41 III,

1 15 35 Stockholm (08-60 83 00)

Suppleanter:
Horn aj"Åminne, Ebba , grevinna, Öjervik , 680 12 Rottneros

(0565-6 03 77)
Nilsson, Örjan, docent, Bellmansgatan 166, 754 28 Uppsala

(018-1100 90)

Suppleant:
Boholm, Per Ghristian, revisionssekreterare, Bragevä-

gen 10 II, 1 14 24 Stockholm

Föreningen fór dendrologi och parkvård

Sedan foreningen grundades år 1920 har nedanstående personer varit valda till resp
befattningar under ett angivet antal år.

ORDFÖRANDE 6 år
19 år
3 år
2 år

24 år

1920—1926Universitetskansler Garl Swartz
Professor Robert E Fries
Professor Nils Sylvén
Professor Torsten Lagerberg
Greve Torgil G. von Seth

överste Ebbe Gyllenstierna

1926 1945
19481945

1948—1950
1950—1974
1974—

4 år
2 år

13 år
6 år
3 år

20 år

1920—1924
1924—1926

V. ORDF: Professor Gunnar Schotte

Professor Robert E Fries
Professor Carl Skottsberg
Professor Nils Sylvén
Professor Torsten Lagerberg
Trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin
Professor Magnus Fries

19391926-
1939—1945
1945—1948
1948—1968
1968—

17 år
8 år
7 år
3 år
2 år

1920—1937
1937—1945
1945—1952
1952—1955

Professor Nils Sylvén
Trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin
Trädgårdsamanuens Tor Nitzelius
Professor Magnus Fries
Trädgårdsarkitekt Sven Ingvar Andersson 1955—1957
Trädgårsmästare Erik Hedström
Akademijägmästare Mårten Smedberg
Docent Örjan Nilsson

Akademiträdgårdsm. Helmuth Wanderoy 1980—

SEKRETERARE

8 år1957—1965
7 år
8 år

1965 1972
1972—1980

SKATTMÄSTARE: 1 år
7 år

27 år
2 år
6 år
2 år

1920—1921
1921—1928
1928—1955

Professor Nils Sylvén
Byrådirektör Nils Sonesson
Trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin
Trädgårdsarkitekt Sven Ingvar Andersson 1955—1957
Akademiträdgårdsm. Helmuth Wanderoy 1957—1963
Trädgårdsmästare Erik Hedström
Akademiträdgårdsm. Helmuth Wanderoy 1965

1963—1965
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REDAKTOR KOR ”LUSTGÅRDEN”: Professor Nils Sylvén
Trädgårdsarkitekt Sven A Hermelin
Trädgårdsamanuens Tor Nitzelius
Docent Nils Hylander
Fil lic Bengt M P Larsson
Friherre Gösta Adelswärd

17 år
8 år
7 år
8 år
7 år

1920—1937
1937—1945
1945 1952
1952—1960
1960—1967
1967—

REVISORER: Professor C A M Lindman
JägmästareJ S Lindner
Kammarherre E von Holsten
Hovblomsterhandlare Rudolf Billström
Fondforvaltningschef Elias Holmberg
Telegrafkontrollör Gösta Lidman
Professor Hernfrid Witte
Trädgårdsdirektör Bertil Billbäck
Agronom Hans Landgren
Kansliråd Henrik Nissen
Redaktör Sven Wetterberg
Trädgårdsarkitekt Sven H Linde
Fil lic Nils Dahlbeck
Assistent Erik Söderberg
Trädgårdsdirektör Sven Gréen
Forstmästare Björn Ditzinger
Trädgårdsarkitekt Bertil Mo
Byrådirektör René Dombret

1 år
2 år
1 år

15 år
2 år
9 år
5 år

I år
3 år
1 år
5 år
1 år
5 år
3 år

13 år

1920—1921
1920—1922
1921—1922
1922—1937
1922—1924
1924—1933
1933—1938
1938—1939
1939—1942
1939—1940
1942—1947
1943—1944
1943—1948
1948—1951
1949—1962
1951—
1962—1972
1972—

10 år

REVISORSUPPL: Professor Hernfrid Witte
'Telegrafkontrollör Gösta Lidman
Professor Hernfrid Witte
Trädgårdsdirektör Bertil Billbäck
Agronom Hans Landgren
Redaktör Sven Wetterberg
Trädgårdsarkitekt Sven H Linde
Fil lic Nils Dahlbeck
Amanuens Erik Söderberg
Trädgårdsdirektör Sven Gréen
Plan tskoleägare MagnusJohnson
Trädgårdsarkitekt Bertil Mo
Hortonom Gunnar Almqvist
Agronom Hans Landgren
Hovrättsassessor Per Ghr Boholm

1 år
3 år
9 år
4 år
1 år
1 år
3 år
1 år
4 år
1 år
4 år

10 år
5 år
8 år

1920—1921
1921—1924
1924—1933
1933—1937
1937—1938
1938—1939
1939—1942
1942—1943
1943—1947
1947—1948
1948—1952
1952—1962
1962—1967
1967—1975
1975—

Vilket betyder att i olika befattningar har suttit som: Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare
Redaktör lör ”Lustgården”
Revisorer
Revisorsuppleanter

6 st

7 st

9 st

6 st

6 st

18 st

14 st
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