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En kunglig trädgårdskonstnär
Om kronprinsessan Margareta av Sverige

GÖRAN ALM
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Kronprinsessan Margareta i Blomsterrummet på Stockholms slott
Kronprinsessan förvandlade drottning Sofias vinterträdgård till ett fungerande växthus. Blomsterrummet var uppfört på taket till
en av de tessinska slottsflyglarna. Här odlade Margareta växter som sedan under vinterhalvåret prydde salongerna i kronprinspa¬
rets hem.

i Stockholm och en i Köpenhamn — har dock försökt
bevisa den konstnärliga professionalism som präglar
Margaretas skapande.

Margareta föddes den 15 januari 1882 som dotter
till det engelska hertigparet av Connaught, hennes
farmor var Storbritanniens regerande drottning Victo¬
ria. Efter publiceringen av ”Queen Victoria’s Sketch¬
book”, âr 1979, vet vi numera, att den engelska drott¬
ningen var en begåvad konstnärinna. Victoria har
skildrat en stor del av sitt långa liv i en mängd bly¬
ertsskisser och akvareller av god, ibland imponerande
kvalitet. Det fanns alltså inom det engelska kungahu¬
set en tradition av konstnärligt skapande som kom

Det har i alla tider bedömts som nästan omöjligt och
klart opassande, att en kunglig person visat professio¬
nella kunskaper eller ambitioner utanför den veder-
tagligt kungliga intressesfären. Gustav III och hans
teaterintresse är ett ofta omtalat exempel. Ett annat

mer närliggande exempel är prins Eugens kamp för att

få sitt konstnärsskap accepterat. Kronprinsessan Mar¬
gareta, kung Gustaf VI Adolfs första gemål, har kan¬
ske mer än någon annan kunglig svensk person fått
erfara denna trångsynhet. Än idag, mer än femtio år
efter hennes oväntade bortgång år 1920 omtalas den
konstnärligt rikt begåvade prinsessan som kunglig
amatör. Två utställningar under de senaste åren — en
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Margareta till del. När den unga prinsessan Margare¬
ta tidigt visade konstnärliga anlag fick hon utbildning
inom detta område som vida överträffade det normala
för en flicka ur den engelska aristokratin. Detta sägs
med bakgrund av att akvarellmåleri utgjorde en nor¬
mal del i en ung engelsk ladys uppfostran. Det an¬
märkningsvärda är att hertigparet av Connaught an¬
ställde en fransk konstnärinna, Madeleine Fleury, som
lärare för sina två begåvade döttrar Margareta och
Patricia. Mademoiselle Fleury, som inom parentes
även hade kontakter med Sverige och finns represente¬
rad i Bohusläns museum i Uddevalla, hade sin konst¬
närliga grund i den franska impressionismen med
Claude Monet som klar huvudinspiratör. Det ovanliga
uppstod alltså att den unga engelska viktorianska
prinsessan fick en professionell konstnärlig utbildning
med fransk inriktning. Även andra sidor av konstnär¬
ligt skapande stimulerades i det furstliga hemmet på
Bagshot Park i södra England. Tidigt fick systrarna en
fotografisk utrustning till sitt förfogande och det ingick
som en del av ”den goda uppfostran” att med kame¬
rans hjälp lära sig skapa bilder av konstnärlig kvalitet.
Ytterligare ett moment av vital betydelse ingick i den
kreativa uppfostran familjen Connaught gav sina dött¬
rar, nämligen trädgårdsskötsel. Hertigen själv betrak¬
tades i England som en mäktig främjare av engelsk
parkvård och han förde detta intresse vidare till sina
barn. Professor Oscar Reutersvärd har i en uppsats
om kronprinsessan Margareta sammanfattat denna
bakgrund:

”Detta djupa intresse låg Margareta i blodet. Re¬
dan namnet på familjens residens Bagshot Park,
upplyser oss om att hon vuxit upp på ett slott
omgivet av en berömd Park, en av Englands mest
sevärda. På traditionellt sätt var denna uppbyggd
av en strängt kultiverad trädgård intill slottet,
utanför denna ett skönt modellerat, milt kuperat
slättområde och ytterst i periferierna ett dramatiskt
anlagt skogsbälte med artificiellt uppförda klippfor¬
mationer. Margareta var ständigt vittne till sin fars
sakkunniga vård av denna väldiga park och till
hans innovationer för att kontinuerligt omskapa
landskapsbilden. Prins Arthur, . . ., var vid sidan
av sina officiella funktioner en betydande land¬

scape gardener med dendrologisk specialinriktning.
Inte helt utan orsak kallades han av engelsmännen
landets stora, furstliga trädgårdsarkitekt’.”

(Reutersvärd 1984 sid 27)

Reutersvärd, i likhet med äldre källor, poängterar hur
Margareta tidigt fick sitt eget ansvarsområde i slotts¬

parken, där hon fick lära sig att planera och genomfö¬
ra förändringar av parkstrukturen.

”... hon förkastade t ex ’the Victorian garden’
med dess regelbundna parvis utlagda blomster¬

grupperingar i gräsmattorna. I stället introducera¬

de hon jugendepokens asymmetriska anhopningar
av blommor och buskar. Här kommer två drag
fram hos henne, som båda tycktes medfödda, ett

känsligt sinne för fargrelationerna hos blommorna
och grönskan och en tendens till överväldigande
massverkan. Han ivrade för att fritt släppa loss
livskraftiga arter med starka spridningstendenser.
Som stilvilja kan vi tolka detta som ytterligare ett

steg förbi jugendpositionen och in i fauvismen hos
Margareta.”

(Reutersvärd 1984 sid 28)

Margaretas giftermål år 1905 med prins Gustaf Adolf
kom att radikalt påverka hennes konstnärliga skapan¬
de. En jämförelse mellan det skissmaterial som finns
bevarat från tiden före äktenskapet och den första
produktionen i Sverige visar på stora kvalitetsmässiga
skillnader. Mötet med många svenska konstnärer, och
då i första hand naturligtvis prins Eugen, kom att

påskynda en kraftfull konstnärlig utveckling. Det är då
oerhört svårt att karaktärisera konstnärinnan Marga¬
reta. Trots att ett stort antal oljemålningar och skisser
finns, har vi ingen säker kunskap om vad som var
hennes ambition, hur hon såg på sin samtids konst
eller något som kan bredda och fördjupa bilden av

målarinnan. Hon är och kommer troligen att förbli en

gåtfull konstnärspersonlighet. Den omtalade utställ¬
ningen av Margareta-måleri i Köpenhamn i början av

år 1984 byggde helt på de målningar som idag ägs av

det danska kungahuset. I utställningskatalogen häv¬
das att det danska urvalet ger en heltäckande bild av
Margaretas måleri. (Kunstforeningen 1984 sid 5). Än¬

då stämde detta inte alls karaktärsmässigt med de
målningar som presenterades på Stockholms slott
1982 med anledning av 100-årsdagen av kronprinses¬
sans födelse. Måleriet pendlar mellan ren fransk im¬
pressionism över en mer ytmässig dekorativ konst till
en form av personlig expressionism . Färgvalet varie¬
rar från klara lysande färger till dova bruna jordnära
färger och oftast dominerar en mollstämd gråtonsska¬
la. Margaretas konst präglas av ett rastlöst sökande,
men ett sökande som inte sänker kvaliteten på måle¬
riet utan gör det vitalt och spännande. Denna lyhörd¬
het för olika uttrycksätt resulterar även i rent experi¬
mentell konst med stora nonfigurativa fargstudier som
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både påminner om landsmannen Turner och samti¬
digt visar fram mot den abstrakta konsten.

Varför är allt då så gåtfullt kring konstnärinnan
Margareta? Här kan hänvisas till inledningen av den¬
na uppsats och förhållandet att hon var en kunglig
person med icke kungliga ambitioner. Man kan här¬
vidlag undra om det överhuvudtaget var tänkbart vid
detta sekels början att Sveriges blivande drottning
skulle kunna etablera sig som en självständig konst¬
när. Svaret måste bli nej, och Oscar Reutersvärd för
problematiken till sin spets och utropar Margareta till
fången på Stockholms slott där en negativ kungafamilj
och ett illvilligt hov gjort allt för att förhindra hennes
planer på ett aktivt, utåtriktat konstnärsskap. (Reuter¬

svärd 1984 sid 44) Det enda vi trots allt med säkerhet

Kronprinsessan målar med Anna Boberg
Fotografiet är taget i ravinen på Soficro. De två målarinnorna
arbetade ofta tillsammans och när de målade i Stockholmsom¬
rådet medfördes vanligen en portabel ”ateljé”.

kan konstatera är att Margaretas officiella framträ¬
danden som konstnär var alltför få. Med en annan tids
värderingar kan vi aldrig förstå den verklighet som
ligger bakom detta faktum. En riktning och ledtråd för
våra funderingar får vi dock av kronprinsessan själv
då hon inför sitt inval i yrkeskvinnornas förening ”Nya
Idun” på fråga om sin yrkesbakgrund inte önskade bli
invald som kunglig hedersledamot utan valde att pre¬
sentera sig som målarinna och trädgårdskonstnär.
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Kronprinsessans målningar utställda på
Baltiska utställningen i Malmö 1914
Den enda gång kronprinsessan tilläts att offentligt ställa ut prov
på sitt måleri var vid den stora Malmö-utställningen. Fotografi¬
et visar hängningen av Margaretas tavlor.

Ò Ò

om Sofiero. Han konstaterade då att Margaretas an¬

läggning skilde sig helt från de äldre slottsparkerna i

Skåne. Trolle-Ljungby, Vrams Gunnarstorp, Krage-
holm och övedskloster omnämns som exempel på den
traditionsbundna parkanläggningen och de gavs föl¬
jande karakteristik:

Kronprinsessan Margaretas insatser som trädgårds¬
arkitekt är idag till mycket stor del bortglömda på ett

markant undantag när, nämligen utformningen av So-
fieros berömda slottspark. För den park- och trädgårds-
intresseradc är denna anläggning så välkänd att den
egentligen inte behöver en närmare beskrivning, men
låt oss ändå sammanfatta Margaretas insatser.

” . . . den dominerande traditionens, de impone¬
rande lövvalvens och de klippta stela häckarnas
lustgårdar.”

”Ja, det var en gång ett slott, som byggdes i Skåne¬
land och som hade en av de vackraste utsikter i

(Biilow 1921 sid 1)världen, men när vi mottogo vårt Sofiero så fanns
där knappast något i blomsterväg. Det hela verka¬
de mer som den förtrollade skogen, där sagoprin¬
sessan låg och sov.”

I motsats till denna havdvunna iraagarasiorm presen¬
teras Sofiero som en djärvare och mer modern anlägg¬
ning. Biilow ger Sofieros park en nästan poetisk be¬
skrivning:

(Margareta 1915 sid 5)

Så berättade kronprinsessan själv om sitt första in¬
tryck av Sofiero, den egendom som hon och prins
Gustaf Adolf fick som bröllopsgåva av kung Oskar och
drottning Sofia år 1905. Gåvan bestod av ett litet
1860-talsslott och en stor halvt förvildad parkanlägg¬
ning. Vid Föreningen för Dendrologi och Parkvårds
årsmöte i Stockholm 1921 föreläste Waldemar Biilow

”... den mera obundna naturens och de vackra
blommornas Eden. ”

(Biilow 1921 sid 1)

Biilow konstaterar vidare att det var en livsnödvändig¬

het for Margareta att förvandla den förvildade parken
till ett blomsterhem. Den tidigare frånvaron av blom-

8



mI f*4W;

1 'sy
Ò %-s

4 * - . i

:

: &
P*/Sr ilgsp i II• i

:
Ò r *?

- Ò

, Ii
* Hu i ’Ò J

'ÿ> 'ÿ%

Kry,I

SifS1»! fe
Ò

• V- .
,ÿ4

- Ò

', fe- "felwj • ÿ »• ÿ -• Ò

Ò -*«3«.
fe;p®

*. • ' i.**

M -ïSrtÉuÊ
Kronprinsessan som fotograf
Sedan sin tidiga ungdom hade Margareta fotograferat. Här ses hon tillsammans med barnen Ingrid och Bertil i Sofieroparken.
Kronprinsessan dokumenterade fotografiskt många av sina förändringar av slottsparken.
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mor nämnde Margareta i den ovan citerade berättel¬
sen om det första mötet med Sofiero. Waldemar Bii-
low konstaterade vidare i sin beskrivning av den skån¬
ska slottsparken:

”Arbetet härmed (förvandligen av parken) gick väl
i början något trevande, men allt eftersom ett suve¬
ränt konstnärligt herrvälde över terrängen vanns,

skapades också möjligheter och inom några år för¬
vandlades parken till en mer leende landskapsträd-
gård och åt blommorna reddes ett ljuvligt hem.”

(Biilow 192 1 sid 2)

Som naturen erbjöd, och med stark förankring i den
brittiska traditionen blev Sofiero-parken just så stor¬

slagen och omväxlande som var önskvärt. En stor

oregelbundet formad gräsmatta framför slottet, ravi¬
ner, stenpartier, naturpark, theplatser och utsikts¬
punkter blev naturliga delar av Margaretas parkska¬
pelse. Det som ändå trots detta totalt dominerar olika
besökares skildringar av vandringar i denna park är
den bedövande blomsterprakten, alltså det som Biilow
karakteriserade som ”de vackra blommornas Eden”.
Mest berömd och omtalad blev den så kallade Bloms¬
tergården. Det var de gamla grönsakslanden, som om¬

vandlades till ett blomsterhav. För att få stringens på
anläggningen anlades två grusgångar som korsade
varandra i områdets mitt, där en brunn byggdes och
stora spaljéer bildade ett blomstervalv över denna
mittpunkt. Längs grusgångarna ordnades stora rabat¬
ter, som vardera var minst fem meter breda. Dessa
delades i sin tur upp i fyrkanter cirka en meter breda
och fyra meter långa. För varje sådant falt användes
endast en sorts blomma, så att en enhetlig och massiv
effekt uppnåddes. De olika blomsterfälten var dess¬
utom färgmässigt grupperade med de mest lysande
och iögonfallande vid entrén till blomstergården och
så tonades allt ned till allt blekare färgställningar ju
längre in i blomstergården besökaren kom. Margare¬
tas erfarenheter från barndomshemmet kom här väl
till pass. Oscar Reutersvärd vill också här se ett starkt
samband mellan kronprinsessan och hennes store

konstnärlige inspiratör Claude Monet. Många av de
idéer Margareta förverkligade har sina givna motsva¬

righeter i Monets berömda trädgårdsanläggningar i
Giverny.

Sina rika erfarenheter från Sofiero-parken fick kron¬
prinsessan Margareta utnyttja mer offentligt en enda
gång under Sverige-åren då hon i nära samarbete med

utställningsarkitekten Ferdinand Boberg kom att fun¬
gera som Baltiska utställningens landskapsarkitekt.
Margaretas uppgift infor utställningen i Malmö 1914

var att skapa en naturlig helhet av det stora utställ-
ningsområdet med Bobergs många olika paviljonger.
Ett för Margareta karakteristiskt och mycket engelskt
inslag i utställningsområdet var anläggandet av ett

artificiellt ”wildernes” med uppgift att skapa stäm¬
ning och dramatik i den flacka naturen. Det mest
uppmärksammade inslaget i utställningslandskapet
var inte helt oväntat Margaretas rika blomsterarrang¬
emang. I sin recension i Svenska Dagbladet 20 maj
1914 skrev August Brunius följande om utställningen:

”Kronprinsessans blomstergata, som är byggd på
en färgstegring i tulpanmassorna från vitt till rött
och gult, är en av de verkliga sevärdheterna, som
knappt kunna beskrivas. Och överallt äro trädfor¬
mer och blomfärger använda med tanke på konst¬
närlig verkan och inte bara floristisk synpunkt. Det
är en av utställningens förblivande vinster. ”

Margareta har också arbetat med ett flertal mindre
trädgårdsanläggningar i syd- och mellansverige där
hon planerat och genomfört förändringar i nära an¬

knytning till varje trädgårds egna naturliga förutsätt¬
ningar. Då få uppgifter finns tillgängliga om dessa
trädgårdar, och deras tillkomsthistoria därför är svår¬
bedömd, är det omöjligt att mer konkret precisera
deras betydelse.

I denna årsskrifts första utgåva 1920 skrev Hen-
riette Covet en minnesteckning över den då bortgång¬
na furstinnan:

”Och den impulsgivande insats, Hon gjort i svensk
trädgårdskonst och blomsterodling är så allmänt
uppskattad och så ofta beskriven, att det knappast
återstår något mera att säga därom.”

(Coyet 1920 sid 1)

Det är en ödets ironi att Margaretas insats mycket
snabbt skulle falla i nästan total glömska trots den

”impulsgivande” betydelse hon haft för den svenska
utvecklingen. De idéer a la Monet, som den unga
prinsessan experimenterade med i barndomshemmet i
England kom som vi nu vet att fulländas i Sofieros
slottspark. Till en bredare allmänhet och till specialis¬
ter fördes hennes insatser vidare genom Baltiska ut¬

ställningen. Vid samtal med trädgårdsarkitekter med

rötter i Margareta-tiden framkommer klart att man

anser att kronprinsessans insatser haft fundamemtal

betydelse för utvecklingen i vårt land. I någon av de
otaliga minnesteckningar som skrevs med anledning
av dödsfallet 1920 talas det, naturligtvis med kraftfull
tillspetsning, om Sverige vid vårt sekels början som

landet utan blommor (odlade blommor). Vid Marga-
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Landskapsstudie, foto av kronprinsessan
Denna landskapsbild från Waldemarsudde är att betrakta som en förstudie till en kommande målning. Via fotografiet memorerade
konstnärinnan sitt motiv så att hon vid själva målningstillfället helt kunde koncentrera sig på den då rådande stämningen, ett tillvä¬
gagångssätt helt i impressionistisk anda.

retas frånfalle var situationen helt annorlunda. Redan
under sin livstid lick Margareta namnet ”Blomster¬

prinsessan” och hennes starka PR-insats skapade för¬
utsättningar för en helt ny trädgårds- och parkmiljö i

vårt land. Av särskilt intresse att nämna är att det var

kronprinsessan som livligt verkade för att införa bru¬
ket av perenna växter i Sverige. Den ofta milda färg¬
skala som karakteriserar dessa växter passade enligt
Margareta väl in i vårt nordiska sommarlandskap.

På en inte alltför trädgårdskunnig konsthistoriker är
detta, som skrivits här, tecken på imponerande insat¬
ser av ovanligt slag. De är i sig nog för att vara ett

monument över en märklig trädgårdskonstär. Ändå
har jag ännu inte behandlat det som jag bedömer som

det mest märkliga och betydelsefulla i Kronprinsessan
Margaretas hortokulturella gärning, nämligen hennes

pedagogiska, man kan nästan säga folkbildande, insat¬
ser för trädgårdskonst och blomsterodling.

Hela tillkomsten och utvecklingen av den nya
Sofiero-parken har Margareta skildrat i den 1915 ut¬

givna boken ”VÅR TRÄDGÅRD PÅ SOFIERO”. På
ett professionellt men ändå lättfattligt sätt redovisar
kronprinsessan de tankar och erfarenheter som ligger
bakom tillkomsten av den berömda parkanläggning¬
en. Man kan här — vilket far anses mycket tidigt —
tala i ordets bästa bemärkelse om populärvetenskap. I
boken delas parken upp i olika avsnitt som behandlas
var för sig. Detta medför att samtidigt som allt blir
gripbart man samtidigt far del av den stora omväxling
och variationsrikedom som präglar en park av detta
slag. Ett exempel på Margaretas okonstlade sätt att

redovisa sina erfarenheter kan frågan om blommor i
direkt anslutning till själva slottsbyggnaden få vara:

”Alldeles invid slottet . . . fanns förr ingenting i
blomsterväg, och vi funno snart nog, att denna brist
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Titelsidan till boken ”VÅR TRÄDGÅRD PÅ SOFIERO”
Denna handledning i svensk trädgårdskonst utkom 1915 och byggde helt på författarinnans egna erfarenheter från omdaningen av
slottsparken på Sofiero mellan åren 1905 och 1915. Titelbladet illustreras med en av kronprinsessans oljemålningar från Blomster¬
gården på Sofiero.

12



måste afhjälpas. Jag tycker, att en byggnad, som

står direkt på grus ser ofärdig, till och med ful ut.

Därför läto vi göra en låg en och en half meter bred
rabatt längs huset, i hvilken vi planterade en hel del
olika perenna plantor, men kommo snart underfund
med, att de gjorde ett alltför småplottrigt intryck.
Platsen var lör liten och lör smal för att härbärgera
så många, och de gjorde inte alls den verkan vi ville.
En god regel, när man skall anordna en rabatt med
perenna plantor, är att sätta få sorter men rikligt av
hvar och en. Hvarje sort bör göra effekt genom
massverkan. Tag hellre färre sorter, men många av

hvar och en, och sätt alltid exemplaren tätt tillsam¬
mans. — Därefter försökte vi med månadsrosor,
men blåsten var för prövande på hösten, och solen
för varm om sommaren. . . . Efter två så misslycka¬
de försök kommo vi att tänka på den sammansätt¬
ning, som nu har stått i flera år. . .: en häck av

lavendel längst inne vid väggen och utanför den en

tät rad af de vanliga, alltid snälla och tacksamma
ringblommorna. Hela rabatten är kantad av bux¬
bom.”

(Margareta 1915 sid 7)

Karakteristiskt för författarinnan, och tydligt i det
ovan citerade, är att hon inte enbart ger en god histo¬
rieskrivning som innehåller både felsteg och fram¬
gångar, utan att det hela tiden görs en praktisk an¬
passning till läsaren. Det är en god regel för den
perenna rabatten säger Margareta att nå effekt genom
massverkan och att använda få sorter men med många
exemplar av varje sort. Detta är goda råd från en
erfaren person till alla som vill lära sig mera om träd¬
gårdsarbete.

Enbart som historiskt dokument över en storslagen
parks tillkomst torde kronprinsessans bok vara unik.
Men boken är något långt mer betydelsefullt än ett
rikt historiskt källmaterial, den är en kamp- och inspi-
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Kronprinsessan under arbetet på Sofiero.
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Kronprinsessan Margareta vid ett nyanlagt stenparti i Sofieroparken.

rationsskrift for en högre trädgårdsstandard i Sverige.
Som ett exempel på hur medvetet boken skrivits för att

vara en inspirationskälla, kan nämnas att kronprinses¬
san i slutet av boken tar upp till behandling tre små
trädgårdsanläggningar som hon varit med om att ska¬
pa på olika håll i Stockholms-trakten. En är tillkom¬
men på en plats där ”förr drifbänkar och växthus
stått”. Den andra låg i Stockholms inre skärgård ”på
en stenig backe omgifven af höga träd och tätt invid
hafsstranden”. ”Den tredje trädgården, . . ., ligger i en
granskog ute i skärgården, där man har många svårig¬
heter att räkna med: det blåser mycket, kölden håller i
rätt länge på våren, och jorden är mycket mager.”
Kronprinsessan Margareta avslutar boken så:

man själf varit med om från första stund, är så stor, att

jag unnar många, många att la erfara den.”
(Margareta 1915 sid 58)

Starkt uppmuntrad av den stora framgången med
”Vår trädgård på Sofiero” utgav Margareta 1917 yt¬

terligare en trädgårdsbok med namnet ”FRÄN
BLOMSTERGÅRDEN”. Även denna andra bok har
sin förankring i Sofiero-parken, men är att betrakta
som en uppföljning till den första, ett slags lärobok för
årskurs två i trädgårdskonst. Här är själva parken av

underordnad betydelse, då det är olika problemkom¬
plex som tas upp till behandling. Det första kapitlet
avhandlar, som Margareta uttrycker det, ”de numera

så omtyckta perenna blomsterängarna”. 1 ett annat

kapitel beskrivs den vilda blomstergården. Rosorna
spelar en stor roll på Margaretas Sofiero och därför är
det naturligt att det finns ett kapitel som heter ”Litet
om rosor och klängväxter”. Exempel på en historisk-

”Mången förfogar säkert öfver de blygsamma medel,
som vid de tre sista anläggningarna stått till buds, och
som gifvit så lyckat resultat. Det är bara att gripa sig
verket an, och tillfredsställelsen öfver en skapelse, som
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sina blomor, hur vi under sysslande med blommor
kunnat bibringa dem kännedom om mycket annat

nyttigt och roligt samt av vilken vikt det skulle
vara, om det ingick i barnuppfostran att genom
blomsterodling — om i aldrig så liten skala —
väcka deras kärlek till naturen.”

pedagogisk sida hos författarinnan framkommer
också:

”Häromdagen kom jag på det uppslaget att på ett

mycket litet ställe anordna en blomstergård, där
hvarje blomma skulle hafva en liten saga, tillhöra
någon legend eller förr i tiden ha varit känd for sitt
välgörande inflytande eller som läkemedel. Det var

roligt att leta upp sådana, roligt och lärorikt.
Jag kom helt plötsligt på denna idé, då jag tyckte

att det var mera intresse med en trädgård, där
blommorna inte endast planterades på måfå.”

(Margareta 1917 sid 42)

Från detta citat är steget ej långt till önskan att väcka
och stimulera intresset för trädgårdskonst hos en ny
uppväxande generation. I Svenska Turistföreningens
årsskrift 1918 publicerade Margareta en uppsats om

”Barn och Blommor”. Margareta skriver:

”1 denna lilla uppsats vill jag försöka berätta om

hur våra barn ha kommit till att bli intresserade av

(Margareta 1918 sid 149)

På ett förvånansvärt modernt sätt pläderade prinses¬
san för och praktiserade själv en barnuppfostran där
eget arbete och eget ansvar gav konkreta spännande
resultat i form av egna blomsterland, potatisodlingar
m m. En praktisk och funktionell uppfostran, som kan
motsvara moderna barns skogsmullepromenader.

Margaretas namn och ställning, i god kombination
med hennes professionella kunskaper inom trädgårds¬
konsten gav henne oanade möjligheter att påverka
utvecklingen i vårt land. Prinsessans böcker byggde
inte på teoretiska kunskaper utan på egna, ofta dyr¬
köpta, erfarenheter. Under de första åren av omvand¬
lingen av Sofiero-parken fanns exempelvis ingen an-
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Margareta att bli utställning-Fcrdinand Boberg, huvudarkitekt vid den Baltiska utställningen i Malmö 1914 ombad kronprin
ens ”landskapsarkitekt”. Detta arbete var det största publika uppdrag som hon fick möjlighet att åtaga sig.
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Kronprinsessan fick lysande presskritik for sina arrangemang vid Baltiska utställningen. Hennes sätt att fargmässigt arrangera
blommorna väckte stort intresse.

ställd trädgårdsmästare, utan Margareta och hennes
omgivning arbetade för egen hand med parkomvand¬
lingen. Allt gjordes, från att (alla träd till att vårda
sjuka plantor, i anläggningens lilla ”växtsjukhus”.
Under vintersäsongen odlade Margareta egenhändigt
blommor i den så kallade vinterträdgården på ett av
flygeltaken till Stockholms Slott. Finkelheten och rätt¬
framheten i Margaretas skrifter gjorde dem tillgängli¬
ga för en bred allmänhet och vårt land fick därmed de
första populärvetenskapliga böckerna om trädgårds¬
konst. Det är angeläget att expertis, innan det är
försent, vetenskapligt söker klarlägga och dokumente¬
ra den betydelse som kronprinsessan Margaretas
fransk-engelska impulser haft för den svenska träd-
gårdsutvecklingen. En pionjär av detta slag får inte för
all framtid bli ett stycke bortglömd trädgårdshistoria.

Biilow 1921 — Waldemar Biilow: Sofiero (Lustgården
1921)

Coyet 1920 — Henriette Coyet: Kronprinsessan Mar¬
gareta In Memoriam (Lustgården 1920)

Kunstforeningen 1984 - Kronprinsesse Margareta af
Sverige. Malerier i den danske kongefamilies eje.
(Utställningskatalog 1984)

Margareta 1915 — Margareta, kronprinsessa av Sve¬
rige: Vår trädgård på Sofiero.

Margareta 1917 — Från blomstergården.
Margareta 1918 — Barn och blommor. (Svenska Tu¬

ristföreningens årsbok 1918)
Reutersvärd 1984 - Oscar Reutersvärd Målarinnan

Margareta, kronprinsessa av Sverige. (Utställ¬
ningskatalog se Kunstforeningen)

Litteratur:
Brunius 1914 — August Brunius: Baltiska utställning¬

ens stil (Svenska Dagbladet 20 maj 1914)
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Odlade rosors interkalära dvärgsmåblad

HELLMUT MERKER

I samband med debatten om rossorten ’Minette’
( = Rosa X suionum) i Svensk Botanisk Tidskrift 78
och 79 aktualiserades en bladkaraktär som Hylan-
der och Nannfeldt i Lustgården 1945 betecknade
som ”så att säga accessoriska småblad”, varmed
menades dvärgartade småblad mellan de normala
småbladen inom rosbladet. De intar inte normala
paravstånd utan är infogade i småbladsparens
mellanrum, interkalära (fig 1). Då beteckningen
accessorisk är mindre adekvat när det gäller den
viktigaste karaktären på dem, nämligen litenhe¬
ten, väljer jag beteckningen dvärgsmåblad istället,
eftersom de i regel endast utgör en bråkdel av nor¬
malsmåbladens yta, ja till och med i en del fall kan
verka som ”småbladstipler”.

Efter Nannfeldts påpekande i sitt genmäle i
Svensk Botanisk Tidskrift 79, att dvärgsmåbladen
skulle vara det originellaste draget hos R X suio¬
num och något liknande ej tycks ha annoterats för
någon annan ros, gjorde jag på basis av egna och
en del medverkande rossamlares inventeringar på
sorter med dvärgsmåblad föreliggande förteck¬
ning. Det rör sig till allra största delen om gammal-
dagsrosor, sorter som inte finns på den allmänna
plantmarknaden. Inventeringarnas resultat var
överraskande. Det noterades totalt 97 sorter res¬
pektive arter med dvärgsmåblad, därav 72 i Hel¬
singborgs rosarium, där de utgör 18 % av sorti¬
mentet. En ännu större överraskning var att (1)
ända upp till 9 dvärgsmåblad inom ett och samma
blad kunde förekomma. Nämnda antal fanns hos
moschata-sorten ’Daybreak’, följd av ’Chromatel-
la’ (noisette) med 6 dvärgsmåblad inom samma
blad, (2) att dvärgsmåbladens form och oriente¬
ring på ett sorttypiskt sätt kan avvika avsevärt från
normalsmåbladens form och ställning, så kan t ex
deras plan vara vinklat i förhållande till bladytan,
och de kan peka framåt eller bakåt, (3) att de i någ¬
ra fall kan vara samlade i knippen om 3 och fler
som hos mossrosen ’Cristata’ (’Chapeau de Napo¬
léon’).

De hittills mest ingående iakttagelserna om
dvärgsmåblad på R X suionum meddelade Ernst
Nilsson i Svensk Botanisk Tidskrift 75. Ett citat ur
hans arbete är på sin plats här, s 229: ’’Angående

Rosa X alba ’Kin*tto'
Ò

- t .'<</,.
.

dessa extraordinära blad har jag under mina
många somrar på Sjökullen tyckt mig finna att de
förekommer talrikare under för den vegetativa ut¬
vecklingen stimulerande, ’växtliga’ år än eljest.”
Citatet är på sin plats främst av följande anledning:
E Nilsson har levt med sina exemplar av Svearnas
ros under en lång rad av somrar och har därmed
fatt en välgrundad uppfattning om beteendet i frå¬
ga. I ett annat arbete (Viola-Trädgårdsvärlden 16
jan 1974) formulerar E N dessa iakttagelser så här:
”troligen skall rosen vara som man säger ’i hög
form’ för att ha lust till denna extravagans.’’ Till
mina erfarenheter hör dessutom, att sorten ut¬
vecklar dvärgsmåblad endast eller främst på års¬
skott (långskott), på bördig mark och på egen rot,
alltså ej okulerad. I min trädgård på grusbotten,
där matjorden är därefter, ville den under sin tio¬
åriga existens endast undantagsvis bilda dvärsmå-
blad. Exemplaret var okulerat på canina, det
olämpligaste underlaget på sandjord. Det frös bort
1984—85. Aven i rosariet i Helsingborg var sorten
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under den vegetativa föryngringsfasen. Längre
fram på sommaren är de lätta att förbise, då de för¬
svinner under blomskottens ordinära lövverk.

Egenskapen dvärgsmåblad borde givetvis kun¬
na göra sortbeskrivningar fullständigare för prak¬
tiken respektive kunna bidra till utforskandet av
oklara härstamningsförhållanden och precisering¬
en av grupptillhörighet och -avgränsning. Dagens
litteratur är fullständigt tystlåten om saken. Deras
existens omnämns inte ens i de orienterande orga-
nografiska avsnitten om bladet, trots att man i vis¬
sa fall inte kan undvika att lägga märke till dem.
Man kan misstänka att de har betraktats som till¬
fälliga anomalier. Däremot använde franska ros¬
klassiker karaktären i sortbeskrivningen, i varje
fall Prévost när det gäller ’Minette’ ( = R X suio-
num). Hans sortbeskrivningar var baserade på ge¬
digna sortkunskaper och bevisar, att man inte upp¬
fattade dvärgsmåbladen som tillfälliga avvikelser.
Och i Skandinavien har ’Minette’ under namnet
Rosa X suionum bevisligen frambringat dvärg¬
småblad i 40 år.

Går man tillbaka i härstamningen av sorter med
kända släktled (t ex i Modern Roses 8) tycks man i
vissa fall kunna skönja intressanta genetiska sam¬
manhang angående faktorn. Moschata-hybriden
’Daybreak’ tex har en noisette som härstamnings-
partner, nämligen den med dvärgsmåblad särskilt

mycket illa däran i början av sommaren 85. Höst-
planterade exemplar på egen rot och med radikalt
förbättrad växtplats gav i min samling för sorten
ovanligt många dvärgsmåblad; ett av långskotten
producerade till mitten av augusti 6 blad med
dvärgsmåblad.

Sorter som är bärare av egenskapen uppvisar
per buske i regel endast ett fåtal blad med dvärg¬
småblad. Undantag finns dock: R X alba ’Chloris’
var i Helsingborgs rosarium i det närmaste över¬
sållad med dem ända upp i topparna. Riklig före¬
komst visade även gallica ’Rose du Maître d’Éco-
le’, mossrosen ’Chapeau de Napoléon’, damasc
’York and Lancaster’, oljerosen ’Kazanlik’ (da¬
masc), moschata ’Daybreak’, arvensis-hybriden
’Venusta Pendula’ och bengalen ’Mme Laurette
Messimy’. Under försommaren 1985 såg det ut
som om antalet dvärgsmåblad var större i buskar¬
nas nedre partier än högre upp, men intrycket kan
ha framkallats av den ovanliga situationen att den
hårda nedfrysningen gav en synnerligen riklig ba-
salskottbildning. Detta borde även kunna förklara
E Nilssons iakttagelse om högre frekvens under
gynnsamma år, ty då bildades det, som efter ned¬
frysning, fler växtliga basalskott (föryngrings-
skott) som bär fler dvärgsmåblad än blomveden.
Detta betyder givetvis inte att draget är modifika-
tivt, utan sorttypiskt såtillvida att det visar sig mest
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välförsedda ’Rêve d’Or’. Även ’Chromatelia’ har
noisette bland anorna och utmärker sig genom
höga tal. Enligt föreliggande vägledande invente¬
ring förefaller tyngdpunkten för frekvensen och
dragets härkomst att ligga hos moschata- och da-
mascenagrupperna och deras arvtagare.

Tämligen klart är att en del sorter respektive ar¬
ter och hybridgrupper inte är bärare av karaktä¬
ren. Jag letade 1985 intensivt efter dem bland
rugosa-materialet, men hade ingen framgång hos
sorterna Hansa, Moje Hammarberg, Blanc
Double de Coubert, Roseraie de l’Haÿ, ej heller i
delar av parkmarkens rugosa-arealer med frö¬
uppdraget material, de finns ej bland cinnamomea
(majalis), pimpinellifolia (spinosissima), mycket
sparsamt hos alba och centifolia bortsett från förut
nämnda undantag och ’Reine des Centfeuilles’.

Hybrider placerade i grupper utan dvärgsmå¬
blad kan givetvis vara bärare av anlaget, så den
sammansatta hybriden R X rugosa ’Ruskin’. Även
’Agnes’ åren rugosahybrid, dock fullständigt utan
dvärgsmåblad, eftersom ingen av korsningskom-
ponenterna har dem, ’Agnes’ är rugosa X foetida
Persian Yellow’. Korsningen har behållit det mes¬

ta av rugosas fylliga doft utan gulrosens linoljelukt,
och har tydligen ärvt ”två” perfekta vinterhärdig-
heter, ty under den sistlidna fimbulvintern skada¬
des den i min samling i Helsingborg inte ens i top¬
parna, medan t ex ’Maiden’s Blush’ frös bort to¬
talt!

s = sparsamt förekommande, dvs upp till 4 fall per
buske.
r = rikligt förekommande, 5 och fler fall per buske.
Nomenklaturen följer i möjligaste mån Modern
Roses 8.

gallica
Agatha 2 s

Alain Blanchard 1 s
Anais Ségales 1 s
Belle Isis 1 s
Cardinal de Richelieu 7 s
Cramoisi Picoté 1 s
Officinalis 1 s
Pumila 1 s
Rose du Maître d’École 1 r, 7 s
Surpasse Tout 1 r
Tuscany Superb 1 s

Jrancofurtam
Impératrice Joséphine 1 s

centifolia
Minor 2 r
Fantin-Latour 1 s
Petite de Hollande 1 s
Reine des Centfeuilles 1 r

centifolia v muscosa
Blanche Moreau 7 s
Cristata (Chapeau de Napoléon) 1 r, 2 r, 3 r, 6 r
Général Kléber 1 s
Gloire des Mousseux 1 r

Henry Martin 1 s

Sporadiskt påträffades draget även hos vissa re-
montantrosor, terosor, portlandica och sorter av
moyesii, multiflora, canina och wichuraiana.

Slutligen har föreliggande inventering klart vi¬
sat att interkalära dvärgsmåblad inte på något sätt
är förbehållna R X suionum, vilket litteraturen
har gett intryck av, utan de är en hos många sorter
förbisedd egenskap. Allt tyder på att denna egen¬
skap går igen även hos en del av dagens rosföräd¬
lingar.

I nedanstående förteckning har sammanförts
inventeringar på dvärsmåblad i följande rossort-
samlingar:
1 Rosarium i Helsingborg
2 Cedergrens plantskola, Hbg
3 T Eisele, Förslöv
4 G Fajersson, Helsingborg
5 H Merker, Helsingborg
6 B Selander, Laholm
7 A-K Wing, Grimmared
1— 7 i förteckningen anger samlingen.

damascena (+ = bifera)
Celsiana 1 r, 7 s, 6 s
Duc de Cambridge 1 r
+ Duchesse de Rohan 1 r

Ispahan 1 s
La Ville de Bruxelles 1 s
Leda 1 s, 6 s
Mme Zöetmans 1 r
+ Quatre Saisons 1 r, 5 s
+ Quatre Saisons Blanc Mousseux 1 r, 5 s

+ Rose de Rescht 1 s, 5 s, 6 s
Trigintipetala 1 r
York and Lancaster 1 r, 3 s

portlandica
Rose du Roi 5 s
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alba
Amelia 1 r
Chloris 1 r, 6 s
Félicité Parmentier 1 s, 7 s
Maidens Blush 1 r, 7 s
Minette 3 s, 5 r

Carolina 5 s

virgimana 1 s

rugosa
Ruskin 5 s, 6 s

moyesii 1 s

fargesii 6 s

multiflora
Blush Rambler 1 s
De la Grifferaie 1 s, 2 s, 6 s
Geschwinds Nordlandsrose 1 s
Veilchenblau 1 r, 3 r, 7 s

Rosa A 'il ba

a ug. '1 98

Grinøia re<moschala
Danaë 1 r
Daybreak 1 r
Felicia 2 s, 3 s
Ghislaine de Féligonde 5 s
Mozart 2 r, 4 s, 5 r, 6 s
Moonlight 1 r
Pax 1 r
Penelope 5 r
Queen of the Musks 1 s
Robin Hood 5 s
Thisbe 1 s
Trier 1 r

wichuraiana
American Pillar 1 r
Emily Gray 1 s
François Juranville 1 s
Seagull 1 s

kordesii
Dortmund fröplanta 3 r

sempervirens
Félicité et Perpétue 1 r

arvensis
Bennett’s Seedling 1 s
Venusta Pendula 1 r

bengalensis
L’Ouche 1 s
Mme Laurette Messimy 1 r
Unermüdliche 1 s

Climb Pompon de Paris 1 r
Cramoisi Supérieur 1 s

teerosor
Mme de Watteville 1 s
Safrano 1 s

noisette
Aimée Vibert 1 r
Alister Stella Gray 1 s
Belle Vichysoise 1 s
Chromatella 1 r
Rêve d’Or 1 r

remontantrosor
Champion of the World 5 s
Fisher and Holmes 5 s

bourboniana
Boule de Neige 1 s
Great Western 1 s
La Reine Victoria 1 r
Louise Odier 1 s, 5 s
Mme Isaac Pereire 5 s

Queen of the Bourbons 1 s
Souv de la Malmaison 1 s

polyantha
Baby Faurax 5 s
Schneewittchen 1901 4 s, 5 s
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The Fairy 5 s
Yvonne Rabier 1 s

floribunda
Gelbe Holstein 3 s

ständigt blommande s k buskrosor
Golden Wings 4 s
Sparrieshoop (Sofiero) r (5)
Westerland 5 s

McFarland 1980: Modern Roses 8. Harrisburg.
Merker, H 1985: Nordiska rosen (Rosa suionum)

demaskerad. Svensk Bot Tidskr 78:309—312.
Merker, H 1985: Gemäle om Rosa suionum.

Svensk Bot Tidskr 79:237—239.
Nannfeldt, J A 1985: Nordiska rosen, Rosa suio¬

num, en förfelad ”demaskering”. Svensk Bot
Tidskr 79:218—220.

Nilsson, E 1974: Svearnas ros. Hittegods på vågen
II. Viola-Trädgårdsvärlden 18.1.1974.

Nilsson, E 1981: Svearnas ros. Svensk Bot Tidskr
75:225—230.

Prévost fils 1830: Catalog descriptif. . . des espè¬
ces, variétés et sous-variétés du genre rosier cul¬
tivées chez Prévost Fils à Rouen (1829). Supplé¬
ment. Rouen.

Litteratur
Gustavsson, L-Å 1985: Fredriksdals rosenträdgård

i Helsingborg. Botaniska trädgården Helsing¬
borg.

Hylander, N & Nannfeldt, J A 1945: Rosa suio¬
num. Lustgården 25—26: 45—54.
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Rosa rugosa, Blanc double de Coubert. Teckning av Lisa Bauer.
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Restaurering av en anrik stadspark

GUNILLA ERIKSSON

Mitt examensarbete vid Lantbruksuniversitetets
landskapsarkitektlinje handlade om restaurering
av Uppsala Stadsträdgård. För att uppnå målet att
bevara parkens karaktär gjordes gundliga littera¬
tur- och arkivforskningar om parkhistoria och ak¬
tuella växter.

Arbetet omfattade också inventering, planering
och förslag till skötselplan och kom till sist att om¬
fatta 150 sidor.

Då arbetet kan ha ett allmänt intresse för liknan¬
de projekt vill jag här redogöra för mina synpunk¬
ter och resultat.
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X*En allinän historisk tillbakablick
Under 1800-talet anlades många parker i städer¬
na. Dessa parker ger fortfarande karaktär åt de
centrala delarna och ger också en behaglig miljö.

De kom till då städerna växte med industrialis¬
men och husen blev högre och större, vilket med¬
förde att städerna blev osundare och invånarnas
möjlighet att komma ut i naturen mindre.

Fram till början av 1800-talet var städer och
samhällen små och koncentrerade och invånarna
hade lätt att komma ut i naturen. Man erinrar sig
Bellmans larder till Djurgården och i Mälaren.
För att motverka olägenheterna fann man det nöd¬
vändigt att öppna privata trädgårdar och parker i
städerna för allmänheten, anlägga parker på obe¬
byggda tomter samt bredda gator till esplanader,
dvs som Strindberg uttryckte det ”riva för ljus och
luft”. Parkstilen tillhörde en senare period av den
engelska landskapsparken vilken i
lustreret Havebrukslexikon” anges som period 4.

Det som är typiskt för denna period är att par¬
ken skulle vara en prydnad. Fula omgivningar
skulle döljas med buskage och häckar. Kvarterens
former var viktiga. Gräsmattorna skulle vara grö¬
na och välklippta och ansågs lika fina och ömtåliga
som alla de tapetgrupper som förekommer under
denna tid.

Parkerna användes till att flanera i. Enligt tidens
anda fick man inte bli solbränd. Därför plantera¬
des träd utefter gångarna men då grässorterna var
känsliga och inte växte så bra i skugga lät man trä-
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Förslag till restaurering av Uppsala Stadsträdgård, illustra¬
tionsplan.
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Södra infarten på 1860-talet. Parken upptar högra delen av bil¬
den. Efter kopparstick av O May.

den stå på södra och östra sidan av gången som då kronan och har använts för att ta lera till tegel vid
byggande av domkyrkan och slottet. Den vatten-
fyllda damm som blev kvar av lertaget användes

tärträd och solitärbuskar. Typiskt for denna park- först som karpdamm. Dammen tillförs vatten från
stil är att man skapade rumsbildning och spänning Slottskällan och har utlopp i Fyrisån, därav nam-
genom att stoppa långa siktlinjer med buskage ut- net Slottsdammen som senare ersattes av Svan-
efter gångarna framförallt där gångarna korsade dammen.
varandra. Den här parkstilen blev den vanligaste
vid anläggande av stadsparker, sjukhusparker och legårdar. Då den Kungliga administrationen flyt-
stationsparker under 1800-talet och början av tade till Stockholm delades marken mellan kronan

(landshövdingen) och universitetet.
På 1840-talet kom landshövdingen von Krae-

mer till staden och inspirerad av kontinentens bou¬
levarder, esplanader och alléer lät han göra en

låg i skugga medan gräset låg i sol.
För att uppnå ett skuggspel planterade man soli-

Den övriga marken användes till kål- och hum-

1900-talet.

Beskrivning av Uppsala Stadsträdgård
Initiativet till anläggande av en park togs vanligen trädplan över Uppsala, däribland ingick att plan¬
av staten, kommunen eller någon institution. tera en promenadplats och allé vid Fyrisån vilka

Med Uppsala Stadsträdgård var det annorlun- han själv bekostade.
da. Den tillkom på initiativ av örtagårdsmästaren Promenadplatsen fick namnet Strömparterren
vid Botaniska trädgården för att odla bättre sorter och har nu bitvis fatt ge vika för Uppsala hamn. Al¬
av grönsaker och frukter men även prydnadsväx- lén fick namnet Flusterpromenaden efter den res¬
ter, och då det fanns plats för en parkliknande an- taurationsbyggnad som uppfördes vid Strömpar-
läggning ville man även anlägga en park till sta- terren. Dess veranda var som ett fluster i en bikupa
dens prydnad. när studenterna surrade ut och in. Därav fick den

Platsen för Uppsala Stadsträdgård har fram till namnet Flustret. 1862 bildades Uppsala Träd¬
vår tid legat utanför staden och gränsar i nordost gårdssällskap. Det behövde en plats för odling av
mot Fyrisån i nordväst mot Munkgatan och i syd- grönsaker, frukt och prydnadsväxter samt utbild-
väst mot gamla infartsvägen numera Sjukhusvä- ning i trädgårdsskötsel. Föreningen bildades för
gen. Området tillhörde först kyrkan och därefter att införa och informera trädgårdsintresserade om
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Flustret och parken på 1870-talet. Kopparstick av O May.

nya sorter och odlingsmetoder. För att kunna visa
olika arter av prydnadsbuskar anladesen paradan¬
läggning efter en skiss av föreningens medlemmar.
Anläggandet av parken innebar en så stor belast¬
ning på föreningens ekonomi att den gick i kon¬
kurs.

Resterna av den gamla handelsträdgården finns
ännu kvar i form av fruktträd som också håller på
att dö och gångar som visar var växthus och bänk¬
gårdar legat.

Vegetationen mot större trafikleder är torftig på
grund av avgaser.

Kommunen övertog då driften och gjorde par¬
ken till en handelsträdgård i stadens regi. Man
lade om gångarna och planterade fruktträd vilket
ger parken en speciell karaktär. Namnet Stads¬
trädgården uppkommer under denna tid.

Handelsträdgården fanns kvar till 1922. På
1930-talet anlade stadsträdgårdsmästaren Pär
Boierth Lycksalighetens ö, en lekplats anlades mitt
i parken. På 1950-talet ändrades området runt
Flustret och 1981 anlades en parkteater i östra hör-

En jämförelse mellan dagens park och äldre
kartmaterial visar att det Cederpalmska gångsys¬
temet från seklets början alltjämt fungerar. Vidare
finner man att tidigare anlagda alléer bit för bit re¬
ducerats huvudsakligen för att bereda plats för den
ökade trafiken främst med cykel. Det är också tyd¬
ligt att man i stor utsträckning sparat träden på
södra sidan om gångarna. Man finner således att
det parkideal som härskade vid parkens tillkomst
än idag kan studeras i Uppsala Stadsträdgård.
Trots detta ger parken inget musealt intryck.

Tvärtom är det intressant att se hur väl den an¬
passat sig till dagens behov och hur många katego¬
rier som använder den. Där finns aktivisterna som
spelar badminton eller kastar freesbee, solbadar-
na, motionärerna, flanörerna, lunchpromenerar-
na, alkoholisterna och många flera.

Detta sliter hårt på parken men trots detta anses
den vara en av Uppsalas största sevärdheter.

Detta gäller främst området närmast Fyrisån
med Flusterpromenaden, men också Svandam-

net.

Parken idag
Inventeringen visade att parken hade ett ungefar
likåldrigt trädskikt som snart skulle falla för ål-
dersstrecket samt att det i huvudsak saknades
buskskikt.

Under årens lopp hade visserligen ansatser

gjorts att ersätta föråldrade träd men insatserna
har inte varit helt genomtänkta vare sig det gällt
planering eller val av trädslag. Buskskiktet har
man överhuvud inte intresserat sig för.
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men med sitt rika fågelliv och Lycksalighetens ö
tilldrar sig berättigat intresse.

Reslaureringsfórslaget
Jag valde att så långt möjligt återställa parken efter
de ideal som varit vägledande för upphovsmännen
och med varsam hand anpassa den till dagens be¬
hov.
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Detta innebar, förutom trohet mot de estetiska
idealen, också att växtmaterialet anpassades till de
arter som då förekom i parken eller i liknande par¬
ker, dock med undantag av att jag rekommendera¬
de moderna grässorter som möjliggör dagens in¬
tensiva utnyttjande.

Jag har kompletterat alléerna efter Fyrisån med
ett par trädrader, dels för att skilja gång- och cy¬
keltrafiken men också för att karaktären skall bestå
när de gamla alléträden försvinner. Jag har också
föreslagit att fruktträden ska finnas kvar och att er¬

sättning skall ske genom att nya träd planteras i
närheten av de gamla. Lekplatsen bör omges av en
häckliknande plantering av plommon.

För att ytterligare betona sambandet med den
gamla handelsträdgården har jag planterat ett ro¬
sarium i anslutning till den gamla trädgårdsmästa¬
rebostaden.

Som nya alléträd har jag föreslagit glanslind (Ti-
lia euchlora), medan jag på busk- och häckplante¬
ringarna har önskat en större variation. Fruktträ¬
den bör ersättas med gamla sorter som nu kommit
ur bruk.

Utsikt mot Flusterpromenaden och Fyrisån med planerad ny
lindallé och buskage som vind- och siktskydd.

Älllfc;

r

0ÿ
Utsikt mot Flusterpromenaden och Fyrisån.

Förslaget finns illustrerat på en växtbehand-
lingsplan som innehåller såväl planforslag som växt-
förslag.

En sådan plan kan lätt bli överlastad och därför
svårförståelig för lekmannen medan den för fack¬
mannen är både lätthanterlig och upplysande.
Den ger dessutom en bättre överblick av de tanke¬
gångar som varit vägledande för förslaget.

Jaganser att man vid restaurering och skötsel av
en äldre park inte bara skall ta hänsyn till växtbe-
tingelser och estetiska synpunkter utan även till
den historiska och kulturella miljön. Det är kanske inte
så svårt att göra detta vid själva restaureringen, då
man ofta har tid på sig att utarbeta noggranna pla¬
ner. I den periodiska skötseln däremot, som ju ofta
utföres av personer med annan bakgrund än pro¬
jektören, har dessa värden svårt att hävda sig.

Jag har därför för varje kvarter gjort en sam¬
manställning av historik, växtbetingelser m m, be¬
skrivit läget före restaureringen samt gett förslag

till åtgärder och skötselanvisningar. Dessa har
kompletterats med erforderliga plankartor utvi¬
sande läget såväl före som efter restaureringen.
Samtliga handlingar har redovisats pä blad i A4
storlek. Formatet har valts med tanke på att aktuel¬
la delar lätt skall kunna kopieras och medföras till
sammanträdesrummet.

Skötselfrågor
Arbetet innehåller dessutom rekommendationer
för skötsel uppdelade i engångsåtgärder, åtgärder
som utföres en eller ett par gånger under växtens
livstid, åtgärder som utföres varje eller vartannat
år samt sådana åtgärder som utföres flera gånger
under växtsäsongen. De senare har redovisats i ett
överskådligt schema.
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Gamla trädgårdsmästarebostaden. Träden i forgrunden plante¬
rade av stadens fäder omkring år 1920.

, '»J'

t", A< *w>s - rf- ,

.SC\ -V

rb %
\ CS

/,;jÿ
s> / Ò ML

. 'ÿC'X
.• « X .. ,

-r*

üfi ,r»y>. : ■

Vîwfiÿ- '• - 4- -
-» x/tUy®sS3 LlV/V

Gamla trädgårdsmästarebostaden blir sommarservering.Gamla trädgårdsmästarebostaden.

27



Övrigt material
Till arbetet har fogats ett rikt bildmaterial av teck¬
ningar, kartor och fotografier av vilka de intressan¬
taste visar utseendet under parkens tidigare ske¬
den.

Dessutom innehåller arbetet en litteraturför¬
teckning.

Examensarbetet finns tillgängligt vid Lant¬
bruksuniversitetets bibliotek i Alnarp.
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Dendrologernas resa till England 13/7—24/7 1985

GÖSTA WINQVIST

Den 13 juli 1985 samlades 25 förväntansfulla den-
drologer utanför Heathrows flygplats, där vi om¬
gående embarkerade den väntande bussen, som
skulle ta oss runt i England under tolv dagar. För¬
eningens ordförande och vår färdledare Friherre
Gösta Adelswärd och hans maka Gunhild hälsade
oss välkomna och föreställde oss för vår hortikultu-
relle guide, Mr Bernhard Tattersfield. Han visade
sig vara en mycket driftig och kompetent herre,
som inte bara kunde svara på våra frågor rörande
trädgårdar och deras växtmaterial utan även kla¬
rade av en mängd praktiska uppgifter under resan.

Woburn Abbey var den första anhalten på vägen
upp mot York. Vi besåg slottet och kunde vandra
omkring i den närmaste delen av den enorma par¬
ken. Den bestod av öppen mark med enstaka
trädgrupper. Här och var såg man grupper av hjor¬
tar av olika slag, bl a Fader Davids hjort med sina
karakteristiska horn. Väl framme i York installera¬
des vi i studentrum på Derwent College i det moderna
universitetet en bit utanför staden. Så följde en
sherrymottagning, där vi bl a lärde känna herrska¬
pet, som arrangerat resan genom sin firma ISIS
Seminars. Under hela tiden stod de mycket för¬
tjänstfullt för mat och dryck och andra praktiska
detaljer. Den följande middagen avåts i god stäm¬
ning i känslan av att resan börjat bra och att allt var

under kontroll. En kvällspromenad i närheten av
college bjöd på en stor samling jättelika klippta
idegranar. Särskilt vackra var de inte men de såg ut
att trivas bra.

14/7. Castle Howard, vår första anhalt denna dag,
var en enorm byggnad, uppförd i början av 1700-
talet. Närmast byggnaden finns en stor formell
trädgård. Litet på sidan döljer sigen stor inhägnad
rosenträdgård, där också en del perenna och tom
annuella växter fått plats. Intrycket var kanske i
brokigaste laget. Om man gick ett stycke bort i par¬
ken såg man en välvd bro över ett vattendrag som
vidgades till en liten sjö. Bortom bron ligger bygg¬
herrens mausoleum. På en kulle litet på sidan står
”De fyra vindarnas tempel”. Det fanns gott om
påfåglar i parken. Hanarna hörde till det fåfänga
slaget och bredde ut stjärten så snart man stannade
och tog fram kameran.

Efter lunch i slottets restaurang gjorde vi en tur
till Rievaulx Terrace, en mäktig konkav hylla med ett
lusthus i vardera änden och mäktiga utblickar över
det nedanför liggande landskapet, där ruinen av
Rievaulx Abbey intog en framträdande plats.

Några mil därifrån ligger Studley Royal med en
stor och vacker ’’landscape garden’’ till stor del in¬
till en uppdämd sjö. Här gick vi en ganska lång
promenad, delvis i skuggan av höga bokar och

fc-*
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Till det blott tjugofem år gamla uni¬
versitetet i York hörde också ett
gammalt fint hus
pryddes av de mest
formklippta idegranar och modern
skulptur.

trädgård
íagnifika

v
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andra träd, för att slutligen hamna vid Fountains
Abbey, ruinen av ett stort cistercienserkloster. Det¬
ta inspekterades noga men några av oss fascinera¬
des också av en slingrande röd krasse, 7ropaeolum
speciosum, som klängde omkring i en idegranshäck.

15/7. Förmiddagen använde vi till besök i York,
där vi besåg det intressanta Jorvik Museum och
den berömda katedralen York Minster. Tiden
räckte också till för enskild promenad i den tjusiga
gamla staden och på ringmuren samt en bit mat på
någon pub.

På eftermiddagen besökte vi Sutton Park, en vac¬
ker privatvilla med en intressant trädgård, som var
trevligt planerad men litet plottrigt planterad. Vi
fäste oss vid mycket vackra exemplar av Campanula
lactiflora i olika blå nyanser, en vit Lychnis coronaria,
ett stort tulpanträd ( Liriodendron tulipifera) och en
ännu större libanonceder. Innan vi for fick vi också
avnjuta ett typiskt engelskt ”high tea”.

16/7. Vårt första besök gällde Thorp Perrow Arbore¬
tum, där vi togs emot och visades runt av dess före¬
ståndare, Mr John Beach. Denna magnifika an¬
läggning innehåller ungefär tusen arter och varie¬
teter och tiden räckte endast till en tämligen flyktig
genomgång. På flera håll hade man anordnat glän¬
tor omgivna av olika träd som tillsammans gjorde
god effekt genom varierande färg och form. Sär¬
skilt gäller detta några barrträdsgrupper men man
hade också samplanterat träd med vacker höstfärg.
Av enskilda träd lade vi märke till Cedrus brevifo-
lia från Cypern, som få hade sett förut, och några
mycket vackra Cornus kousa chinensis med skära
blommor, som liknade den amerikanska ”dog¬
wood”. På ett område hade man på 1930-talet
planterat fyrtio olika varieteter av Chamaecyparis
lawsoniana så att man kunde jämföra storlek och
växtsätt. Vi fäste oss särskilt vid en form som heter
Ch. C. ”Kilmacurragh” och är pelarformad med
korta grenar som står rätt ut.

Newby Plall är ett stort tegelhus från 1700-talet
med fina interiörer av Robert Adam. Den tio hek¬
tar stora trädgården anlades av den nuvarande
ägarens fader med en lång mittgång kantad av en
perennrabatt på var sida. Blommorna hade fint av¬
stämda färger och gjorde sig mycket bra mot de
höga idegranshäckarna bakom. Från mittgången
gick det ut ett flertal tvärgångar, som ledde till
smärre nedsänkta trädgårdar, t ex en formell ro¬
senträdgård och en anläggning med en central
damm omgiven av surjordsväxter. Längre bort
träffade vi pä en klippträdgård, som nog hade gjort
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Holodiscus (Spiram) discolor i Thorp Arrows välförsedda arbo¬
retum.

ett bättre intryck tidigare innan den skuggande
trädplanteringen vuxit upp så mycket att ormbun¬
karna trivdes bättre än flertalet stenpartiväxter.
Det fanns många väl utvuxna cedrar och andra
stora träd. Ett fint intryck gjorde en lång gång som
på ena sidan var kantad av en rad blodplommon
med idegranar bakom.

Redan på mottagningen den 13/7 hade vi träffat
Mrs Rakusen, som är ordförande i Northern Hor¬
ticultural Society och mycket välkänd i trädgårds-
kretsar. Nu fick vi se hennes eget hem och träd¬
gård. Stället heter Ling Beeches och ligger inte långt
från Leeds. Som namnet antyder ligger det i en li¬
ten glänta i barrskogen och har sur jord (ling =
ljung). Trots detta har Mrs Rakusen lyckats skapa
en mycket vacker och intressant trädgård, natur¬
ligt nog dominerad av 30 till 40 olika rhododen¬
dronarter, bl a den rent vita R. auriculata som ännu
stod i full blom. Där fanns praktiskt taget alla väx¬
ter som trivs i skugga och en hel del till. Bland bus¬
karna noterade vi en fylld vit Deutzia scabra ”Pride
of Rochester”, som var översållad av blommor, och
den låga Lithodora diffusa med rent blåa blomkal¬
kar. Ett par lejongapssläktingar som var nya för oss
var Diascia rigescens och D. cordata, båda med skära
blommor. Det fanns också litet här och var en skär
form av Linaria purpurea rom tydligen självsådde sig.

Harewood House är liksom Newby Hall ett mycket
stort hus från 1700-talet med interiörer av Adam.
Många möbler är gjorda av Thomas Chippendale
och slottet har fina samlingar av konst och porslin.
Parken är ett verk av ”Capability” Brown i typisk
engelsk landskapsstil. Närmast huset finns dock en

formell trädgård. Många av oss tog en promenad
längs den uppdämda sjön. Här fanns många vack¬
ra träd och buskar, bl a rhododendron som solitä-
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rer eller i grupper. Promenaden ledde fram till ett
konstgjort vattenfall i sjönsenaända och passerade
ett stenparti i form av en ravin med fuktighetsäl-
skande växter såsom Primula japonica, vackra orm¬
bunkar och Gunnera manicata med sina jättestora ra¬
barberblad. Närmare slottet låg ett ganska stort
aviarium med fåglar från olika världsdelar, tom
pingviner.

Vi fortsatte till det originella Bramham Park, där
Mr Georg Lane Fox vars släkt ägt slottet i nio gene¬
rationer själv visade oss runt. Huset är från början
av 1700-talet. Det har på framsidan en stor formell
rosenträdgård och i ena flygelns förlängning en
lång perennrabatt med fint avstämda färger. För
övrigt är den stora trädgården helt i Le Nötre-stil

pietetsfullt i över 250 år. Detta görs numera av äga¬
ren och hans söner med endast en anställd, en

smått otrolig prestation.
På eftermiddagen besåg vi Northern Horticul¬

tural Society’s trädgård Harlow Car Garden under
Mrs Rakusens ciceronskap. Tyvärr fick vi resans
värsta regn över oss men det kunde inte förta vår
entusiasm över denna mönsteranläggning. Här
fanns underbart vackra grupper av barrträd och
buskar med olikfärgade löv, ett stort stenparti som
trots den framskridna årstiden hade mängder av
arter som blommade i fint avstämda färger. Dess¬
utom fanns stora områden där man jämförde hur
samma växt trivdes på granit respektive kalk. Det
var nog många som ville ta Mrs Rakusens ”Väl¬
kommen åter” ad notam.

På kvällen gjorde några av oss ett improviserat
besök i Mr Georg Smiths fantastiska trädgård helt
nära universitetsområdet. Här fanns oerhört myc¬
ket att se och inte minst imponerade blev vi av hans
sätt att göra blomsteruppsatser, en skön konst som
han är erkänd mästare i.

18/7. Chatsworth är ett enormt slott där hertigen
av Devonshire residerar. Det fick sin nuvarande
gestalt på 1700-talet och innehåller många förnäm¬
liga konstverk, bl a av Rembrandt och van Dyck.
Entrén till slottet gick genom en allé av blomman¬
de tulpanträd, tolv på var sida. Vid utgången fanns
rabatter med enbart blå och vita blommor, bl a rid-
darsporrar, en mycket fin effekt. Framför slottet
sträckte sig en gräsmatta med längsgående dam¬
mar med fontäner, som på vänster sida flankerades
av låga boskéer och en rad av idegranar som alter¬
nerade i form och färg. Vinkelrätt mot den långa
dammen gick en stor vattentrappa. På höger sida
sluttade marken ned mot floden. I denna enorma
park fanns mycket att se, bl a en stor ravin med
rhododendron och azaleor.Jättestora exemplar av
Cryplomeria japonica, Taxodium dislichum och libanon-
cedrar kantade promenaden.

På eftermiddagen åkte vi till S:t Edmund College i
Oxford. Efter installation i studentrum följde sher¬
rymottagning med inbjudna gäster och därefter en
verklig festmiddag. Hela tiden i Oxford åt och
drack vi superbt.

19/7. Besök på Barnsley House, där Mrs Rosemary
Verey visade sin imponerande samling engelsk
trädgårdslitteratur. Det regnade en hel del denna
förmiddag men de som trotsade regnet blev rikligt
belönade, ty Mrs Vereys trädgård är mycket okon¬
ventionell och intressant. Det bästa var hennes
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Bramham Park, en av Englands få välbevarade barockanlägg¬
ningar, hade välklippta häckar av imponerande längd.

med långa smala gräsgångar mellan höga och bre¬
da boskéer, mest av bok och avenbok. Var och en av
dessa raka gångar slutar med ett blickfång. t ex
slottet, en staty, en vattenyta eller landskapet i fjär¬
ran. Planen är helt oförändrad sedan början av
1700-talet och trädgården har underhållits mycket

31



20/7. Promenad till Oxford Botanical Garden som
ligger helt nära S:t Edmund College (mitt emot

Magdalen College), där föreståndaren Mr Ken
Burras visade oss runt. Han nämnde att detta är
den äldsta botaniska trädgården i England och att
den grundades 1621. Alla hybridplataner som kan¬
tar vägar och gator på så många håll i Europa här¬
stammar från en korsning i denna trädgård. Man
hade både han- och honexemplar av Ginko biloba, ett
stort kejsarträd, Paulownia tomentosa, och en ståtlig
Metasequoia glyptostroboides. Den botaniska trädgår¬
den har också ett arboretum några mil bort, Nune-
ham Courtenay Arboretum, som vi också besökte.
Det har något sur sandjord (”green sand”), som
tycks vara mycket lämplig för barrträd. Bl a fanns
där ett stort Sequoiadendron giganteum.

21/7. Rousham Park är ett stort hus med en träd¬
gårdsanläggning som ritats av William Kent på
förra delen av 1700-talet och i stort sett har beva¬
rats oförändrad. Kent var en av nydanarna av den
engelska trädgården och hans trädgårdskonst ka¬
rakteriseras av en intim anknytning till det angrän¬
sande landskapet. Närmast huset är trädgården av
formell typ med murinhägnade partier med pe¬
rennrabatter och rosenkvarter. Ett oväntat inslag
var ett jättestort duvslag. I den vackra parken har
den slutna karaktären fått vika för en mer öppen
och naturlig, där marken sluttar ned mot floden
Cherwell. Som ett uttryck för denna öppenhet
finns det flera skulpturer som vänder ryggen mot
huset och blickar ut över Hoden. Parken har med
sina halvt igenvuxna dammar och stora träd en lätt
nostalgisk karaktär.

En betydligt mindre och modernare trädgård är
Brook Cottage, skapad av Mr och Mrs David Hod¬
ges, som tog emot oss och visade oss runt i sin myc¬
ket vackra och intressanta trädgård. På ett begrän¬
sat utrymme hade de skapat en serie trädgårdsrum
som mjukt gick över i landskapet. En bäck hade
dämts upp till dammar och sumpområden med
primulor, astilbe, bambu etc. En god lunch intogs
i trädgården.

Hidcote Manor Garden är en magnifik trädgård som
utgjort en inspirationskälla för många trädgårds-
vänner. Den skapades med början år 1907 av Law¬
rence Johnston. Där finns långa gångar som kan¬
tas av breda perennrabatter i fin färgharmoni och
i vacker kontrast till de angränsande häckarna av
idegran, avenbok, blodbok och flera andra träd¬
slag. Öppningar i häckarna leder in till mindre
trädgårdsrum av olika karaktär, även de omgivna
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Chatworths trädgård och park är lika överväldigande som slot¬
tet. Hären gräsgång omsluten av häckar i serpentiner. Bara ett
par decennier gamla men redan mäktiga. Intrycket kan knap¬
past förmedlas i bild.

köksträdgård som låg en bit bort. Den var utfor¬
mad som en formell trädgård i ett strikt mönster
där salladshuvuden och kålplantor stod i räta led.
När man skördade måste man börja i ena ändan på
en rad för att inte bryta ordningen.

På eftermiddagen slutade regnet och vi åt
picnic-lunch vid Batsjord, ett stort slott som vi inte
såg invändigt. Parken var däremot öppen för besö¬
kare och hade ett arboretum med inemot 900 arter
och varieteter. En stor samling bambuarter, stora
exemplar av Cryptomeriajaponica och Sequoia sempervi-
rens hörde till blickfången.

När vi kom till Sezincote (”eksluttningen” på nor¬

mandiska) var vädret riktigt bra. Huset har in-
dieninspirerad arkitektur från 1795 men i stort sett
engelsk interiör. Det har en vacker park med en
härlig bäckravin, där växtligheten är nästan tro¬
pisk. En lin detalj var några stora blodbokar med
en skärm av gulbarrig idegran nedtill.
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hams sällsynt välbevarade 1700-
talspark. Här skapade William
Kent ett av den engelska parkstilens
banbrytande verk.

’Pracneste’ i Rous-

Jj

”dry garden”, en sorts platt stenparti med en hel
del torrbyggare och andra intressanta växter.
Längs yttermuren har man för övrigt placerat ett
upphöjt stenparti, som tyvärr har måst avgränsas
med räcken för att förhindra stöld av rariteter. Hos
vissa entusiaster tar sig tydligen habegäret rent
gripande uttryck.

Wisley Garden, The Royal Horticultural Society’s
berömda trädgård och alla trädgårdsälskares Mek¬
ka, har så mycket att erbjuda att ett kort referat av
vårt besök inte kan göra den rättvisa. En sak som
förtjänar att framhållas är emellertid de anord¬
ningar man vidtagit för att hjälpa rörelsehindrade.
Det finns sålunda en kartskiss som visar hur man
kan ta sig fram i trädgården med rullstol utan
hindrande trappor. Man kan tom få låna rullstol
eller motordriven invalidvagn efter hänvändelse
till administrationen. Det bästa var kanske den
modellträdgård för rörelsehindrade som man an¬
lagt med upphöjda rabatter och stenpartier, som
man kunde vårda och avnjuta sittande i en rullstol.
RHS har här slagit in på en efterlöljansvärd väg.

23/7. Blenheim Palace är ett enormt slott där herti¬
gen av Marlborough residerar med sin svenskföd¬
da hertiginna. Slottet har stora praktsalar med för¬
nämliga samlingar av konst och antikviteter. I
omedelbar anslutning ligger två formella anlägg¬
ningar, den östra en italieninspirerad parterre-
trädgård och den västra en originell vattenträd¬
gård med konstfulla dammar och fontäner, bl a en
kopia av Bellinis välkända med de fyra floderna
som står på Piazza Navona i Rom. Parken är ett ty-

av häckar. Växtmaterialet är överväldigande rikt
både ur botanisk synpunkt och med hänsyn till
dess enorma frodighet. Vissa partier ger intryck av
en djungel där olika arter kämpar om herraväldet
men i själva verket är den skenbara oordningen
underkastad en konstnärlig disciplin.

22/7. Savill Garden är ännu en 1900-tals trädgård
av mycket stort format. Den upptar en del av
Windsor Great Park och har ett system av sam¬
manhängande dammar med fuktighetsälskande
växter. Till stor del består den av träd och buskar,
bl a stora planteringar av rhododendron, azaleor,
camellior och magnolior. Det finns tom en liten
bokskog. Man har emellertid också en stor formell
del med rosor och vackra perennrabatter samt en
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Roushams rosenträdgård — en relativt modern anläggning.
Men det ståtliga duvslaget — herrgårdarnas privilegium — är
från 1685.
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hus, där en mängd olika tropiska fjärilar suger
nektar från buddleia och andra väldoftande bus¬
kar.

Efter lunch i slottets restaurang besökte vi Comp¬
ton Beauchamps, där finansmannen Erik Penser se¬
dan nio år bor med sin familj. Det är ett vackert
gammalt hus från 1500-talet men försett med en fa¬
sad från 1700-talet. Trädgården är inte stor men
vacker och välskött. Gräsmattan var kanske den
allra finaste vi sett på hela resan. Erik Penser var
bekymrad över att grå ekorrar förstörde barken på
de bokar som han planterade när han förvärvade
stället. Vi kände oss glada över att våra ekorrar inte
har så destruktiva vanor. Besöket i det härliga som¬
marvädret avslutades med att gruppen nästan
tömde fru Pensers förråd av läskande, hemlagad
fläderbärssaft. Med äkta skånsk gästfrihet kom
hon med nya karaffer så snart vi druckit ur.

Glada och vederkvickta äntrade vi bussen för ett
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sista besök. Det gällde Pusey House, ett stort hus från
1748 med blommande terass och en mycket fin
”landscape garden” i Kents och Browns anda.
Där finns en konstgjord sjö med en bro till en ö ochVärdfolket på Brook Cottage mottagande gåvor från ordforan¬

den. De hade på kort tid skapat en innehållsrik och spännande fina gamla träd.
trädgård. På kvällen avåts en festlig avskedsmiddag där

vårt ledarpar och researrangörerna hjärtligt avtac-

piskt verk av ”Capability” Brown med sjöar och kades. Nästa morgon (24/7) bar det iväg till Heath-
frodig grönska. Man har nyligen uppfört ett fjärils- row.
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Blenheim Castle med tillhörande
gigantiska anläggningar kunde på
grund av tidsbrist endast avnjutas i
homeopatiska doser. Samtidigt
med slottet anlades en regelbunden
trädgård i tidens stil av Henry
Wise. Ett par decennier senare var
det dags för, ’Capability’ Brown,
som sopade bort alltsammans,
dämde den lilla ån till en sjöoch ska¬
pade en ”naturlig” park av stor
skönhet. I vårt sekel kom en del
parterrer tillbaka utformade av
den franske trädgårdskonstnären
Achille Duchêne. Hären liten bit av
vattenparterren och slottets östra
fasad.
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Problem med träd i historiska anläggningar

KLAUS STRITZKE

I inledningsskedet av ett pågående uppdrag tillfrå¬
gades jag om friskheten och den tänkbara vården
av ett antal pyramidalmar som avgränsar en stor
borggård framför en sen 1700-talsfasad. Ur¬
sprungligen är detta en barockanläggning som ar¬
kitekten Görwell gav ett nytt ansikte.

Tidpunkten för anläggningen överensstämde
inte med trädens ålder, vilken jag uppskattade till
100—200 år. Arkivstudier visade ganska snart att
almarna hade föregåtts av pyramidpopplar, men
att Görwell ursprungligen aldrig hade tänkt sig nå¬
gon plantering på denna plats. Frågan om en för¬
nyelse av de eventuellt sjuka almarna var därmed
löst.

— Respekt för kulturlagerföljden, dvs undvika
att, beroende av nutida tillfälliga åsiktsbild¬
ningar, rubba eller förändra skilda epokers bi¬
drag.

Mera omfattande regler avseende restaurering av
byggnader finner man i Charta från Venedig och i
kompletteringen avseende historiska trädgårdar i
Charta från Florens.

De problem vi ställs inför i historiska parker är
den utveckling en park på grund av sitt levande
material genomgår. De minsta problemen har vi
med lätt förnyelsebara anläggningsdelar, som gräs
och låga buskar. Störst problem ger oss träden,
som ofta är lika gamla som parkerna själva.

Att trädet är ett av parkens huvudelement behö¬
ver jag inte betona, däremot att trädets betydelse i
parken skiftar med parkens stilart.

En mycket kort överblick över de för ämnet rele¬
vanta stilarterna kan belysa detta.

I den medeltida trädgården var träden planterade
i glesa rader i den del av trädgården som senare
blev bosket. Vid sidan av denna del låg blomster¬
ängen (viridarium), som senare blev parterren.
Även i örtagården (hortus conclusus) fanns träd,
men där som fristående exemplar.

Under renässansen stramades anläggningen upp.
Trädet fick till en början fortfarande existera som
individ i trädgården, på parterren som solitär, men
nu med formad idealiserad krona. Renässansträd¬
gården var öppen med träden klippta vart och ett
för sig för att framhäva just individens karaktär.

Renässansen ersattes av barocken, den stilart som
dominerar i våra historiska parker. Trädet i ba¬
rockträdgården blev en del av en massa, hårt tuk¬
tad till väggar kring strängt geometriska rum i en
axial anläggning utgående från huvudbyggnaden,
som blev ”nyckeln” till parken.

Vid slutet av 1700-talet kommer så landskapspar¬
ken. Trots den natur- och frihetslängtan parken
skulle ge uttryck för, har trädet en mycket bestämd
plats, och det enskilda trädets fria, naturliga ut¬
veckling är underkastad människans fasta före¬
ställning om trädets rätta utseende. Hon fortsätter
att klippa i det dolda, tar fram lämpliga former ge-

Ett annat exempel jag kan nämna i detta sam¬
manhangär en gammal ask som växer på en slotts¬
gård. Här var min första impuls, vid frågan om åt¬
gärd, att föreslå en nyplantering. Även här fick jag
efter källstudier inse att asken var ett senkommet
tillskott till anläggningen.

Vid arbete med historiska anläggningar stöter
man naturligtvis på sådana problem, eftersom det
vikailar ”historisk anläggning” har sitt ursprung
minst 100 år tillbaka i tiden. Under alla dessa år
som gått har olika människor nyttjat anläggningen
och bidragit med förändringar och tillskott. Huru¬
vida förändringarna i sin tur rent allmänt bör ses
som värdefulla eller negativa bidrag till anlägg¬
ningen vill jag inte gå in på. I de båda redovisade
exemplen anserjag att de sena tillskotten är tvek¬
samma med tanke på anläggningarnas ursprungli¬
ga karaktär.

De flesta historiska parker — främst de med ar¬
kitektonisk stil — skall ses tillsammans med tillhö¬
rande byggnader. Vid vård och restaurering av
parker borde därför i stort sett samma regler gälla
som för historiska byggnader.

Arkitekten Ove Hidemark uttryckte i en sum¬
marisk presentation enkla restaureringsprinciper,
vilkas viktigaste punkter lyder:

— Respekt för byggnadens identitet, dess form,
karaktär och substans.— Respekt för byggnadens material (i vårt fall
växter inkl genetiska värden m m).

— Respekt för den genuina byggnadstekniken.
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Kulturhistoriskt felplanteradc träd — Karlberg.

Trädet i barockträdgården.
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Trädet i landskapsparken.Trädet i den medeltida trädgården.

nom selektion och planterar träd i en konstgjord
naturmiljö.

I Sverige dominerar parkerna från barocktiden,
och träden i dessa anläggningar är de som mest bli¬
vit utsatta för vanvård, inte bara under vår tid utan
ända sedan 1800-talets början, den tid då den öpp¬
na naturträdgården blev symbolen för enkelhet
och frihet.

De skador vi dras med i barockanläggningarna
är följden av uteblivna regelbundna beskärningar.
Träden har vuxit över sina ursprungligen avsedda
höjder och därigenom döljs eftersträvade utsikter.
Ibland har häcken vuxit upp till trädalléer. Att
återuppta behandlingen av träden i dessa anlägg¬
ningar utan att följa de ursprungliga intentionerna
är felaktigt. Detta gäller även för landskapsparken,
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Trädet i renässansträdgården.
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men ingrepp i form av gallring och nyplanteringär
ur historiskt perspektiv svårare i dessa parker än
ingrepp i strikt arkitektoniska parker.

Skillnaden är att man i det ena fallet kan förgri¬
pa sig mot fasta regler och i det andra fallet mot ett
fristående konstverk som förstörs vid felaktig åt¬
gärd.

Det kan vara svårt att följa ursprungliga inten¬
tioner, eftersom det krävs dokumentation för varje
enskilt fall, och brist på denna utgör ett hinder.
Här kan emellertid framtida arkivforskning (t ex
arkiverad privat brevkorrespondens) i Sverige och
i utlandet ge nya intressanta rön. Fram till dess bör
i osäkra fall genomgripande restaureringar anstå,
och åtgärder inriktas till att vårda det befintliga be¬
ståndet.

Vid vård av träd i våra parker skall vi beakta att
de flesta träd tillhör arter som inte förekommer na¬
turligt i Sverige. De är dessutom ofta selekterade
för att uppfylla speciella krav och knappast något
av träden står på en för arten typisk växtplats med
tanke på klimat, mark eller växtsällskap.

I äldre anläggningar har trots detta träden ut¬
vecklats väl i början, tack vare goda förberedelser
på platsen, sakkunnig vård, en gynnsam växtmiljö
och en relativt skyddad växtplats.

Sedan seklets början har i ökad omfattning upp¬
täckts de risker som den tekniska utvecklingen
(motorredskap) och den ökande besöksfrekvensen
fört med sig. Utöver mekanisk åverkan på träden
har markförtätningen utgjort den största belast¬
ningen. Först under de senaste decennierna har
förgiftning av mark som en andra tung faktor till¬
kommit. En ökande påfrestning på träden utgör
även grundvatten- och marknivåförändringar. Ge¬
mensam för skador som orsakats genom markför¬
tätning (komprimering), markförsegling (t ex as¬
falt), stagnerande vatten i rotzonen men även sk
förgiftning genom salt, gas mm är syrebrist i mar¬
ken. Denna yttrar sig mycket tydligt.

Tyvärr feltolkas symptomen allt för ofta, efter¬
som vårt synsätt är inriktat på de ovanjordiska
växtdelarnas krona och stam. Detta synsätt påver¬
kar de åtgärdar som senare vidtas. För det första
görs inget förrän symptomen tyder på att något är
fel, och sedan åtgärder man symptomen i den
ovanjordiska delen av trädet men inte orsaken,
som enligt min erfarenhet till övervägande del
finns att söka i marken, främst som syrebrist. Träd-
vårdsåtgärder skall därför i första hand inriktas på
att förbättra markgenomluftningen.

En mängd tekniska lösningar finns, men dessa
avhjälper bara delvis bristerna och kan dessutom
medföra oönskade sidoeffekter. Bästa metoden är
den naturliga vägen att ha en öppen markyta un¬
der träden. Denna får man genom årlig markbe¬
redning, underplantering under trädkronan eller
mulching. (Vid mulching bör beaktas att våt råhu¬
mus kraftigt kan hindra gasutbyte och vid val av fel
material även kan orsaka kvävebrist.)

Dessa naturliga åtgärder har en fördröjd effekt
varför det kan finnas krav på speciella insatser vid
akut fara. Som akut fara kan räknas extrem mark¬
förtätning (t ex efter körning med tungt motorred¬
skap eller upprepad körning med bil), grundvat¬
tenhöjning, saltskada, gasskada m m.

Dessa speciella insatser kan omfatta byte av det
översta jordlagret eller markluftning med tryck¬
luft. Som nämnts ovan medför dessa insatser alltid
risker för trädet om de inte utförs med sakkunskap
beträffande både markstruktur och trädrötter. Sy¬
rebrist uppstår lättast i lerjordar på vilka många av
våra parker är anlagda.

På lätta jordar uppstår i stället lätt näringsbrist.
Då det gäller gödsling vill jag här bara kort nämna,
att en god markgenomluftning främjar närings-
upptagning, att en gödsling med mineralgödsel
alltid skall baseras på jordanalys, att gödselstavar
bör undvikas och ett eventuellt kvävetillskott skall
ges i flera svaga givor.

Vid nyplantering efter utgångna träd kräver re-
staureringsprincipen egentligen samma trädart på
samma plats. Detta gäller samtliga stilarter.

Ett dilemma vid förnyelse är felaktigt plantera¬
de modeträd (t ex kastanj) eller planteringar som
utförts vid parkens tillkomst men misslyckats (ex
plantering av granpyramider).

I dessa fall eller där den sk jordtröttheten kan
befaras kräver yrkesfolk att den ursprungliga arten
ersätts med en likartad trädform av annan art där
formen är avgörande (t ex kastanj—lind). I land¬
skapsparken gäller andra kriterier så som bladfär¬
gen (ljust—mörkt) eller bladstorleken.

Av stor vikt vid nyplantering är dels att den
gamla stubben tas bort ordentligt (dess och de
gamla rötternas nedbrytning i marken förbrukar
mycket syre och kväve och vållar stort underskott
av dessa ämnen), att planteringsgropen dräneras
vid behov, att s k matjord, torv eller andra organis¬
ka ämnen inte kommer djupare än högst 30 cm un¬
der ytan och att plantering utförs med överhöjning
i områden med lerjord.
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Markens förändringar i gamla anläggningar är ett flertal kurser och symposier som antingen gällt
ett viktigt ämne. Tack vare ett stipendium från restaurering av historiska parker eller enbart träd-
Elna Bengtssons fond har jag kunnat börja en in- vård. På dessa har framkommit att insikten om
ventering avseende problem och metoder kring problemen avseende syrebrist finns, liksom ansat-
frågorna markförtätning och syrebrist. Värdefull ser till åtgärdsmöjligheter, men att det än så länge
information beträffande denna fråga har jag fått på saknas en hanterlig tillförlitlig mätningsmetod.
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Restaurering av historiska parker i DDR

KLAUS STRITZKE

Föreningen för dendrologi och parkvård genom¬
förde 1984 en resa med denna rubrik som tema.
Resans innehåll avvek från dendrologin, och temat
parkvård var extremt inriktad på restaurering av
parker.

Restaurering av parker är en relativt ung gren
inom trädgårdsarkitekturen. Anledningen därtill
är att de flesta ännu existerande historiska parker¬
na först i vårt sekel nått den ålder som kräver insat¬
ser för förnyelse. Samtidigt växer insikten om de
historiska parkernas betydelse som kulturminnen.

Utgångsläget för restaureringen är olika från
park till park beroende på ålder, tidigare vård, ge¬
nomförda förändringar och kompletteringar samt
växternas förutsättningar. Parkerna är ofta anlag¬
da på från början olämplig mark, och den delvis
omfattande jordförbättringen som utfördes i an-
läggningsskedet kan behöva förnyas.

Några av svårigheterna, som uppenbarade sig i
början av restaureringsarbetet, var bla oklarheten
i målsättningarna, bristen på erfarenheter av ut¬

vecklingen efter en genomförd genomgripande
restaurering och under senare tid även bristen på
kunnigt yrkesfolk.

I Europa förs sedan en tid tillbaka livliga diskus¬
sioner om målsättningen och det praktiska genom¬
förandet av den kontinuerliga vården och restaure¬
ringen.

Från de först dokumenterade försöken fram till
idag har målsättningarna varierat från att totalt
ändra om parkerna för att anpassas till respektive
tids behov, att försiktigt komplettera och förnya en
befintlig situation och att omgående och genom¬
gripande rekonstruera en park i ordets bemärkel¬
se. Det var därför av stort intresse att få besöka ett
antal parker som var under restaurering. Dessa
var belägna i olika landskapstyper och präglades
av olika stilar men restaurerades under en övergri¬
pande ledning med klara målsättningar.

Den institution som i DDR ansvarar för restau¬

reringar, Institut für Denkmalpflege, företräddes
vid vårt besök av fackmän (landskapsarkitekter)
med imponerande kunskaper i ämnet. Tack vare
deras ledning fick vi insyn i planeringsprocessen,
som låg bakom de planerade och genomförda ar-
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Herrenhausen, alle.

betena i de parker vi besökte. Men vi fick även ta
del av de misstag som begåtts i brist på erfarenhe¬
ter vid respektive åtgärd.

Restaureringsarbetena i DDR skall ses mot bak¬
grund av gällande lagar och förordningar. I den ti¬
digare lagstiftningen betraktades trädgården eller
parken som omgivning till ett kulturminne, i regel
en byggnad, och denna konstart skyddades därige¬
nom. Sedan 1975 har en speciell § för bevarandet
av kulturminnen införts i lagtexten, där trädgårds¬
konstens alster såsom parker, trädgårdar, kyrko¬
gårdar, stadsvallsanläggningar och alléer om¬
nämns som fristående kulturminnesmärken.

En tidig målsättning inom kulturminnesvården
i DDR var att hellre satsa på ett fåtal viktiga objekt
än att fördela resurserna över hela beståndet. Det¬
ta förutsatte att anläggningarna klassificerades.
Parker av internationell betydelse gavs högsta po¬
äng. Till denna grupp hör de parker vi besökte.

Lagtexten säger, att alla åtgärder som vidtas i
dessa parker förändrar karaktären, och därför
krävs fackvetenskapliga tillstånd till dessa (från in¬
stitutet för kulturminnesvård). En anmärknings¬
värd faktor är att ärendena övervägande bearbetas
av landskapsarkitekter. Ansökan om tillstånd skall
föregås av källstudier som omfattar alla tillgängli¬
ga ritningar, avbildningar, beskrivningar i littera¬
tur och handskrifter, vid behov även utgrävningar.
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Inventeringsarbetet avslutas med en detaljerad be¬
skrivning av anläggningens utvecklingshistoria
och en noggrann dokumentation av den befintliga
anläggningen genom ritningar, foton och beskriv¬
ning. Dokumentationen följs av en restaure¬
ringsplan, som antingen avser regenerering eller
rekonstruktion som visar omfattning, etappindel¬
ning samt skötselplan. I planeringen ingår även
förberedande åtgärder, såsom information till all¬
mänheten, förbeställning av större träd, provplan¬
teringar av parterrmönster, eller uppdragning av
historiskt riktiga växtsorter.

Ett gott exempel på redovisning av källstudier
och målsättning vid restaurering är artikeln av L
Trauzettel över parken i Wörlitz. Som framgår av
artikeln bygger parkens utformning på siktlinjer,
som utgår från fasta sittplatser. Restaureringen ut¬
går just från dessa genom att öppna siktgator mot
punkter som sannolikt skulle ses från respektive
sittplats. Därvid stöder man sig mera på skildring¬
ar än på ritningar.

Liksom Wörlitz erbjöd varje park vi besökte
sina speciella egenheter, men även olika exempel
som belyser delproblemen vid restaureringsarbe-
ten.

fyrradiga långa lindallén, som återplanterades
1972—76 (1200 träd), 20 år efter förnyelsen av al¬
lén i Pillnitz.

Wörlitz

Aven i Wörlitz hade man i början av seklet tolkat
begreppet parkvård som ett krav på en ständig för¬
nyelse av parkens innehåll och form. Som artikeln
av L Trauzettel visar, ger detta extra bekymmer
vid en restaurering som kräver kraftiga ingrepp i
en skenbart välvårdad, uppväxt, frisk grön park.

Dornburg
På vägen till Weimar gjorde vi uppehåll på Dorn¬
burg. Efter en brand på borgen påbörjades bygget
av en barockanläggning 1756 åtJohanna Elisabeth
von Anhalt-Zerbst (kejsarinnan Katharina II:s
mor). Slottet skulle bli den största barockanlägg¬
ningen i Sachsen-Anhalt. Men det sjuåriga kriget
satte stopp för bygget, och den stora planerade ba¬
rockparken blev en liten italiensk-inspirerad te¬
rassanläggning högt ovanför Elbedalen. Parken
restaurerades i en första omgång 1962—65.

Weimar
I Weimar besökte vi fyra parker, som överskugga¬
des av namnet Goethe: parkanläggningarna för¬
valtas av Nationale Forschungs- und Gedenkstät¬
ten der klassischen Literatur in Weimar.

Fortsättningsvis vill jag omnämna de olika an¬
läggningar vi besökte men även nämna särdragen
i antingen anläggningarnas innehålil eller detaljer
rörande restaureringen som jag lade speciellt mär¬
ke till.

Parken vid Ilm
Goethe själv formade med början år 1778 en land-

Herrenhausen
Innan vi började vår resa inom DDR stannade vi
i Herrenhausen vid Hannover. Parken påbörjades
1666 och slutfördes 1727. Efter vila och förfall res¬
taurerades den 1837—49 och, efter det senaste kri¬
get, 1945—66. Parken får ses som ett under resan
fristående exempel på restaurering. Arbetena efter
1945 omfattade även direkt publikfriande tillägg.
Denna sk ”skapande verksamhet” var då en fullt
accepterad del av restaureringsarbetet och är det
fortfarande i delar av Västtyskland.

Dessa tillägg syns främst på de iögonfallande
broderierna på parterren och den stora fontänen.
Den senare hade 1721 den beaktansvärda höjden
av 35 m. Med modern teknik höjdes fontänen 1956
till 82 m. Tillägg i anläggningen är även de små
stilträdgårdarna i boskéerna.

Dessa tillägg är mycket omtyckta av besökarna
och är idag omöjliga att ta bort igen.

Väl restaurerade är den vackra teatern och den
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Wörlitz, kopia av Rousseaus grav. (Pyramidpoppcln blev fri¬
hetssymbolen).
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skapspark i dalgången utmed ån Ilm. Inspirerad
blev han av Hirschfelds Theorie der Gartenkunst
och av anläggningar i Wörlitz.

Parken restaurerades i en första omgång
1968— 72. Av de misstag som i början hade begåtts
nämndes speciellt planteringen av trädgrupper i
förebyggande syfte bredvid ännu levande stora
träd samt parkvård med hjälp av får.

I en landskapspark är ett träd en del av ett konst¬
verk. Förändras trädets placering, förändras även
konstverket, och man avviker därmed från restau-
reringsprincipen.

Fårbete — som förefaller vara rationell park¬
vård — skapar en öppenhet under träden (sheepli-
ne) som gör de överraskande siktlinjerna helt oin¬
tressanta. Ett tydligt exempel på detta fick vi sena¬
re se i Muskau.
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Tiefurt, plan med siktanvisningar.

Tiefurt
Parken i Tiefurt påbörjades 1776 med ”engelska”
anläggningar, men dess utformning blev liksom
parken vid Ilm så småningom påverkad av parken
i Wörlitz och utvidgades 1781 efter dess koncept
med siktlinjer. I motsats till Wörlitz markerades
siktlinjerna här på ritningarna. Restaureringsar-
betena ter sig därför något enklare i Tiefurt än i
dess stora förebild.

Parken utökades ytterligare 1850 under storher¬
tiginnan Pawlowna, genom Petzold, som var elev
till Pückler.

Tyvärr var tiden pressad och vi fick ej tillfälle att

njuta av de vyer som erbjöds från höjderna runt
parken.
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Orangeri, Belvedere.

Belvedere
Äldst av de parker vi besökte i Weimar är barock¬
anläggningen Belvedere. Slottet och det välvårda¬
de och imponerande orangeriet (1824 över 5000 ar¬
ter) finns kvar från denna tid. Parken däremot för¬
ändrades under Marie Pawlownas tid till en land¬
skapspark (1806—20) med romantiska inslag —
hon lät kopiera en trädgård i fransk— holländsk stil
(1784) från Pawlowsk, där hon växt upp. I Orange¬
riet hade det historiska materialet, dokumentatio¬
nen av dagens situation och målsättningen för res¬
taureringen mönstergillt sammanställts till en ut¬

ställning.
Vid Belvedere framgick det tydligt hur svårt det

kan bli att finna en målsättning för en restaure¬

ring, om man vill vara allt för konsekvent. Slottet
och orangeriet kräver en utformning av parken
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Grosskochberg, blomsterteater.
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». *3som lyder under barockens regler. Men ändringar¬
na under Marie Pawlowna var för omfattande för
att helt tillåta en återgång till ursprunget. Samti¬
digt borde barockanläggningens rester kring bygg¬
naderna bevaras. Tanken på denna stilblandning
tycktes väcka visst obehag hos de ansvariga vi tala¬
de med.

Landskapsparkens rekonstruktion började 1975
och pågår ännu. Arbetena med den ryska trädgår¬
den inklusive labyrinten och teatern är avslutade.

Vid Belvedere och parken vid Ilm såg vi tydli¬
gast den ofta återkommande användningen av sla¬
get gräs för mulching efter gammalt mönster un¬
der trädkronor av främst nyplanterade träd, men
även av äldre svagväxande exemplar. Senare såg vi
vid Babelsberg, att mulching även används på
öppna markytor efter gallring av täta bestånd.
Detta för att hindra uttorkning av de kvarvarande
trädens rötter innan en gräs- eller örtmatta hunnit
etablera sig.
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Framgrävd ”kägelbana”, Gross-Sedlitz.

kom till stånd och att slottsbyggnader efter förstö¬
relsen i mitten av 1700-talet inte har återupp¬
byggts. Parken påbörjades av Wackerbarth, en be¬
undrare av fransk trädgårdskonst, och slutfördes
av Pöppelmann och Longuelune, som arbetade i
Le Nôtres anda genom att bl a använda massver-
kan, trädhäckar och utnyttjandet av angränsande
skog.

Schloss Kochberg
Anknytning till Goethe har även slottet vid Koch-
berg, där Charlotte von Stein bodde. Goethes på¬
verkan på parken tillskrivs inte hans direkta råd¬
givning utan de impulser som dåvarande ägaren
fick ur Goethes roman ’’Wahlverwandtschaften’’,
när han i början av 1800-talet förnyade parken.

Anmärkningsvärt är Kochberg dels på grund av
en liten teater som byggdes 1798 och dels, för par¬
kens vidkommande, för dess blomsterteater — ett
galleri i vilket trädgårdsmästaren exponerade sina
för dagen vackrast blommande krukväxter.

Restaureringen påbörjades 1968. Även här
fanns en informativ samling restaureringsunder¬
lag fast i mindre omfattning än på Belvedere.

Vårt nästa mål var Dresden där August den
Starke i början av 1700-talet lyckades med att både
anlägga Zwinger, bygga ut Moritzburg till en mag¬
nifik jaktanläggning, bygga ut Pillnitz till ett slott
för spel och sällskapslek samt att anlägga Großsed¬
litz för representation.

På väg till Dresden besökte vi två anläggningar
som vår förträfflige facksakkunnige ledare Dr D
Karg använde som demonstrationsobjekt för ut¬
vecklingen från barock till rokoko: Grossedlitz och
Lichtenwalde.

Longuelune ändrade de ursprungliga planerna
och ett geometriskt mönster lades i den befintliga
angränsande skogen (främst vattentrappan och två
breda siktaxlar).

Den stora anläggningen domineras av den övre
terrassen, som med sin mäktiga horisontallinje
håller ihop de olika strängt geometriska delarna.
Terrassen ger samtidigt den eftersträvade möjlig¬
heten att överblicka den stora anläggningen utan
hinder och uppfatta den angränsande skogen som
en del av parken.

I mitten av 1700-talet förstördes byggnader, sta¬

tyer och park av preussisk militär. 100 år senare
gjordes ett försök till renovering av den igenväxan¬
de parken. Företaget slutfördes aldrig. Ett nytt för¬
sök påbörjades under 1930-talet som fortsatte efter
kriget och pågår ännu.

Lichtenwalde
Om man upplever Großsedlitz som en öppning i
naturen, underordnad ett konstnärligt koncept
som sträcker sig utöver öppningen in i den angrän¬
sande skogen, så får naturen i Lichtenwalde en ny
betydelse. Här blev den orörda naturen en del av
anläggningen utan att själv påverkas av denna.
Anläggningen visar inte längre en längtan till det
omåttligt stora, utan drar sig tillbaka till det inti-

Großsedlitz
Denna barockanläggning blev den mest uttrycks¬
fulla i Sachsen, trots att bara halva anläggningen
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ma. Jämbördiga små parterrer på olika terrasser
formas oberoende av varandra, var och en för sig
med en egen utblick över en djup och vid dalgång
i ett skogsklätt, kulligt landskap.

Parken som anlades 1736 har anlagts utanför
slottets huvudaxel, delvis betingad av terrängen.

Uppdelningen av parken i många häckomgär-
dade rum gav möjlighet att i långsam takt restau¬
rera parken. En takt som kanske är påfrestande för
beställaren, men den undviker en koncentration
av resurserna och stör inte helhetsbilden, eftersom
rekonstruktionen sker från rum till rum. Den enda
genomgående restaureringen avsåg de rumsbil-
dande häckarna (avenbok), som planterats med
framgång under en relativt tät skärm av trädkro¬
nor.
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Lichtenwalde under restaurering med landskapet som en del av
parken.

nader, fasaneri och fiskodlingar i stora delvis
konstgjorda sjöar. Pöppelmann och Longuelune
kunde här arbeta med ett nästan gränslöst skogs¬
område och rikliga tillgångar på vatten. Det impo¬
nerande slottet ligger på en ö i en konstgjord sjö.
Norrut når man genom en enkel men stor barock¬
parterr jaktmarken i skogsområdet med dess
stjärnformiga siktgator, som utgår från ett upphöjt
centrum.

En lång siktgata förbinder höjden med Moritz-
burg. Efter att ha vandrat i östlig riktning når man
vilthägnader och slutligen det vackra lilla Fasane-
rislottet.

Fasanerislottet står åt väster i siktkontakt med
Moritzburg genom en bred kanal, som på halva
sträckan avlöses av en siktgata.

Öster om det lilla slottet ligger en hamnanlägg¬
ning med fyr, bastion och ett fort mot ett delvis
konstgjort sjösystem.

Lichtenwalde förtydligade även vikten av att
parkens omgivning skyddas och vårdas. Den cen¬
trala axeln, liksom tväraxlarna, siktar över en djup
dalgång in i de skogsklädda sluttningarna. Vissa
delar var helt återställda, andra fortfarande förfall¬
na. En vattentrappa huggen i natursten var under
arbete.

Pillnitz
Barockparken i Pillnitz anlades 1725 i samband
med byggandet av Vattenpalatset, som uppfördes
intill floden Elbe och Bergspalatset, som byggdes
mot höjden som följer Elbedalen.

Ursprungligen gick huvudaxeln genom de två
byggnadernas glasade salar. Senare vändes axeln
90°, så att den kom att gå parallellt med floden.
Längs den nya axeln planterades början till en allé,
som var tänkt att gå ända till Dresden. Detta kom
aldrig till stånd.

Också Pillnitz formades av Pöppelmann och
Longuelune. Parken var speciellt utformad för lek,
spel och teater, men av de många lek- och spelytor¬
na finns inget kvar. Även slottsparkens ursprungli¬
ga parterr har med tiden förändrats till senkomna
blomsterarrangemang, som förhindrar en efter¬
strävad restaurering. En lyckad restaurering är
däremot den under 1950-talet nyplanterade kas¬
tanjeallén, som är ett känt exempel på en genom¬
gripande åtgärd.

I den engelska parkdelen är den stora kamelian
av dendrologiskt intresse. Kamelian kom till Pill¬
nitz för mer än 200 år sedan som gåva från tsaren.
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Moritzburg
Jaktslottet med tillhörande parforce-jakt, vilthäg-

Moritzburg, vägen till parforcejakten genom barockanlägg¬
ningen.
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Restaureringsarbeid på barockparterren vid
Moritzburg är nästan slutförd. Parken kring Fasa-
nerislottet är vårdad men inte restaurerad. Kana¬
len och siktgatan mot Moritzburg är röjda i en
första omgång.

Ett för området betungande problem är att jakt
- och vilthägnaderna lyder under den skogliga för¬
valtningen. Av förfallet av denna del att döma
tycks den inte ha mycket intresse för kulturhistori¬
ska värden. Detta är beklagligt då jaktdelen i högs¬
ta grad är Moritzburg. Med Moritzburg lämnade
vi August den Starkes skapelser bakom oss. Han
betraktades som trädgårdskonstens främjare och
med hans död avslutades faktiskt trädgårdskons¬
tens storhetstid i Sachsen.
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Branitz, Pucklers grav, i förgrunden hans första frus gra>

Muskau
Från Dresden förde oss resan till en annan stor
epok i tysk trädgårdskonst, som företrädes av ett
enda namn: Fürst Pückler. Hans största skapelse
är parken i Muskau. Av den forna enheten, som
omfattade byar, gårdar och slott med en å flytande
rakt igenom parken, återstår idag inte mycket. Ån
heter Neisse, och den blev efter kriget gränsmarke¬
ring mellan DDR och Polen.

Den vårdade delen av parken vi kunde besöka
var imponerande och fortfarande värd sitt rykte.
De scenerier man kan uppleva visar på Pücklers
mästerskap och inspirerar till förnyad läsning av
hans ”Andeutung über Landschaftsgärtnerei”.

Parken började byggas 1815 och arbetet fortsatte
fram till 1845, då Muskau måste säljas.

Restaureringsarbetet började med en bestånds-
inventering och ett första gallringsarbete 1971.
Dessa arbeten underlättades tack vare de många
stick och beskrivningar som finns över parken.

Trots detta skedde samma misstag som vid Ilm i
Weimar, dvs nyplanteringar gjordes i förebyggan¬
de syfte bredvid äldre trädgrupper. Nyplantering¬
arna fanns kvar vid vårt besök men skall tas bort
igen. Det framgick tydligt hur mycket parken skul¬
le förändras om ungplanteringarna fick växa upp.
I Muskau — senare också i Babelsberg — visades
bevis på att beskärning av träd förekom även i
landskapsparken, för att hålla siktgator öppna.
Parkdelen i Polen på andra sidan ån verkar helt
igenväxt.

Branitz
Efter att ha ruinerat sig på Muskau flyttade Pück¬
ler till Branitz och började 1846 om från början.
Visserligen i mindre skala men med mycket sämre
förutsättningar än i Muskau. Marken var plan och
bestod av sand ”i en eländig sandöken’’. Trots det¬
ta och andra vedermödor avslutade Fürst Pückler
sitt skapande med ännu ett mästerverk. Arbetet
fortsatte efter hans död (1871) men då främst med
gallring. Hur svåra de naturliga förutsättningarna
fortfarande är visar sig idag i de stora trädens glesa
eller torkande krontoppar. Restaureringsarbetet
står här inför ett nytt problem — att förnya en hel
landskapspark från grunden. Man försöker möta
problemet genom att etappvis i förtid fälla svag¬
växande träd och ersätta dessa med nya. Gallrings¬
arbetet hade föregåtts av en växtinventering under
år 1966.

...

Muskau, utblick från slottsterasscn.

Babelsberg
I Babelsberg möttes två stora namn: Peter Josef
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Sanssouci, Fredrik den stores vinterrass före restaureringen.Babelsberg, restaurering av rosengården efter Pückler.

Lenné och Pückler. Lenné påbörjade parken 1833
och Pückler fortsatte 1839. Parken drabbades av
samma öde som Muskau — den hamnade på grän¬
sen (mellan DDR och Väst-Berlin). Babelsberg
var en av de mest igenväxta parkerna, innan re-
staureringsarbetet kom igång för några år sedan.

Igenväxningen har gynnats av att träden ur¬
sprungligen sattes på stock för att bilda kraftiga
låga buskformationer. Dessa växte efter utebliven
skötsel snabbt upp till flerstammiga träd och kväv¬
de på så sätt anläggningen. Restaureringen är pro¬
blematisk med tanke på att fällningen medfört
solbränna på de kvarvarande trädens stammar och
rotsystem. Före detta solitärträd har förlorat grön¬
skan i de nedre partierna och återfår den bara vid
stegvis friställning. Goda exempel därtill såg vi se¬
nare vid Rheinsberg.

Helt genomförda var arbetena med Pücklers ra¬
batter.

het. Dr H Günther, som är fackligt ansvarig för
parken (även för Babelsberg), ansåg sig ha belägg
för att lindar i den andra generationen visar en
tendens till ”förgubbning”, dvs tidig stagnation i
tillväxten och sämre kronutbildning. I samband
därmed kan nämnas att stagnationen i tillväxten
hos nyplanterade träd inte accepteras utan dessa
rivs upp och ersätts med nya. Något som vi borde
tänka på ibland, i alla fall när vi godtar ungträd
som börjar växa tidigast 2 år efter plantering.

Sanssouci
Parken tillkom under en utveckling som började
1744 och fortsatte in på 1900-talet. Parkens huvud¬
del utgörs av slottet och vinberget. Den senare fär¬
digställdes omkring 1770, förändrades fram till
1830 och ännu en gång fram till 1920. Därefter blev
den föremål för restaureringsplaner men kriget
satte hinder för ett genomförande. Efter långa för¬
beredelser fick ett polskt företag uppdraget att re¬
staurera vinberget. Arbetet påbörjades 1979 och
avslutades 1984. Den i övrigt mycket omfattande
parkanläggningen visar i avgränsande anlägg-
ningsdelar prov på de flesta stilarter — likaså visas
prov på de flesta restaureringsproblemen. Det för
resan enda nya temat i denna fråga var jordtrött-

. ‘ j-

Sanssouci, Fredrik den stores vinterrass efter restaureringen.

Rheinsberg
För den som är intresserad av restaurering och
svensk trädgårdskonst, är det lönt att under led¬
ning av Dr Karg besöka enbart Rheinsberg.

Rheinsberg byggdes åt kronprins Fredrik
1734—40 (senare Fredrik den Store), som när han
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flyttade till Sanssouci, gav det till sin bror Hein¬
rich. Fredrik var också bror till vår drottning Lovi¬
sa Ulrika och Wilhelmine av Bayreuth.

Fredrik var själv både intresserad och kunnig i
arkitektur och påverkade utformningen av både
Rheinsberg och Sanssouci. Samtidigt förekom en
omfattande brevväxling mellan honom och Drott¬
ningholm samt Bayreuth. Drottningholm och
Rheinsberg påverkade varandra — det gäller spe¬
ciellt Kina slott. Ritningar sändes från Rheinsberg
och Sanssouci till Drottningholm och omvänt.

Ansvarig arkitekt för Rheinsberg var Georg W
von Knobbelsdorff. Vid slottsbygget och utform¬
ningen av parken gjorde Fredrik avsteg från hög¬
barockens regler. Symmetrin orienterades inte
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Restaurering av allé.
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Dold beskärning av träd i landskapspark. Provplanteringar, restaurerat orangeri
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Rheinsberg, framgrävning av vägar. Trädgårdsmästare Ambrosius, ansvarig för orangeriet, och Dr

Detlef Karg.

först 1976 började de första restaureringsinsatser-
na. Betecknande nog började man med det lilla
orangeriet för att i god tid kunna ta fram rätt växt-
sortiment till den färdiga anläggningen.

mot staden utan mot landskapet. Parken närmast
slottet hade ett strängt barockmönster, där man
odlade grönsaker och frukt — liksom senare i
Sanssouci. Parken växte igen under 1900-talet och
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barock med klassicistiska inslag. Parken byggdes
1772—76 under ledning av J J Busch. Den geo¬
metriska delen är något enkel och saknar spän¬
ning. Charmig är vandringen utmed en lång be¬
fäst kanal som går genom en tät, högstammig
skog. På mera spänning bjuder landskapsdelen
som ligger vid sidan av den geometriska parkde¬
len. Det är här restaureringsarbetena började, dels
genom muddring av en igenväxande sjö och dels
genom kraftig gallring i skogsbrynen mot stora
öppna ängar och åkrar — en påminnelse om vårt
första mål: Wörlitz.

Restaureringsarbetet i parken bygger i stor ut¬
sträckning på nyanläggning av vägsystemet efter
profilgrävningar i den igenväxande skogen. Till
det rena trädgårdsarbetet kommer byggnadsarbe¬
tet (murar, grottor) som kräver ett speciellt och nu¬
mera bortglömt hantverkskunnande som fick ex¬
perimenteras fram under arbetets gång. Arbetet
vid Rheinsberg förtjänar att följas upp och är värt
att vid senare tillfälle ges en mera omfattande pre¬
sentation.

Ludwigslust
Resans sista park, Ludwigslust, bar prägel'av sen-
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”Park zu Weimar. Aussicht von der Schillerbank nach Goethe’s Gartenhaus, nach Entfernung der verdeckenden Pflanzung.” Bil¬
den ur E. Petzolds ”Die Landschafts-Gärtenrei” 1861 inspirerad av Repton och Fürst Pückler. Teckning av F. Preller
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Die Wörlitzer Anlagen und der Beginn ihrer Rekonstruktion

L. TRAUZETTEL

Wörlitz ist durch seinen frühen Landschaftsgarten in
Europa bekannt geworden und bereits im 18. .Jahr¬
hundert berühmt gewesen. Schon in der Entstehungs¬
zeit waren die künstlerisch gestaltete Natur, zahl¬
reiche Bau- und Kunstwerke sowie eine beispielhafte
Landwirtschaft nach dem Vorbild modernster eng¬
lischer Produktionsmethoden die Hauptgründe der
Anziehungskraft für den Besucher. Auch heute noch
erregen der in seiner Gesamtheit erhaltene Garten, die
politisch ökonomischen Zusammenhänge, die gesell¬
schaftlichen und der geistig-kulturelle Gehalt beson¬
deres Interesse. Als eine der frühesten Englischen Anla¬
gen auf dem europäischen Kontinent sind die Wörlit¬
zer Gestaltungen ein sichtbarer Ausdruck progressiver
Tendenzen geblieben, die in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts in Anhalt-Dessau wirksam geworden
waren. Dieses kleine Fürstentum hatte sich während
der Regierungszeit von Leopold Friedrich Franz
(1740—1817) zu einem der fortschrittlichsten Länder
Europas entwickelt.

In England hatte es bereits im 17. Jahrhundert
bürgerliche Revolutionen gegeben. Das aufgeklärte
Bürgertum hatte auf ökonomischem Gebiet und in
Verfassungsfragen seine Ansprüche weitgehend durch¬
setzen können und somit für eine sprunghafte Ent¬
wicklung auch der Kultur Voraussetzungen geschaf¬
fen. In Frankreich allerdings zeichnete sich eine ähn¬
lich positive Entwicklung nur auf philosophisch-theo¬
retischem Gebiet ab. Rousseaus fortschrittliche Ideen,
sein neues Gesellschafts- und Menschenbild zählten
wie der Drang des progressiven Bürgertums nach Frei¬
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu den vorberei¬
tenden Voraussetzungen der Revolution. Das Bürger¬
tum in Deutschland dagegen hatte sich weder ökono¬
misch-sozial noch in seinem Selbstwertgefühl so weit
entwickeln können, da durch die Zersplitterung des
Landes in über 300 Kleinstaaten die Bedingungen
dafür nicht gegeben waren. Die Kleinstaaterei hatte
sich überlebt und entsprach nicht mehr den ökonomi¬
schen Bedingungen dieser Zeit. So versuchten einige
aufgeklärte Fürsten mit Hilf te von Reformen den neu¬

en gesellschaftlichen Erfordernissen während der be¬
gonnenen Niedergangsphase des Absolutismus Rech¬
nung zu tragen.

Ein solcher Reformversuch wurde in Anhalt-Dessau
praktiziert; dabei fallen vor allem zwei Besonderheiten
auf: Die Opposition gegen das kriegerische Nachbar¬
land Preußen und die Orientierung auf das fortschritt¬
lich-bürgerliche England. Das führte in Anhalt-Des¬
sau zu einer sprunghaften Entwicklung sowohl in öko¬
nomischer als auch in geistig-kultureller Hinsicht. Die
Veränderungen betrafen alle Bereiche des gesell¬
schaftlichen Lebens — Landwirtschaft, Gewerbe und
Handel, Schul- und Gesundheitswesen und auch die
Militärpolitik. Gleichzeitig entwickelte sich Anhalt-
Dessau zum Muster eines Kulturzentrums, dessen
sichtbarer Ausdruch — die Gartenkunstwerke — er¬
halten geblieben ist. Am Ende 18. Jahrhunderts war
das gesamte Land ein Gartenreich. Im Rahmen um¬
fassender Landesverschönerungsmaßnahmen wurden die
Landstraßen, Wiesen- und Feldfluren, Brücken, Wald¬
ränder und Siedlungen bewußt gestaltet. Zahlreiche
Zweckbauten wurden nach ästhetischen Gesichts¬
punkten in die Landschaft eingefügt. Bestandteil
dieser gestalteten Landschaft waren auch drei barocke
und fünf landschaftliche Gartenanlagen, von denen
Wörlitz den Höhepunkt, nach Wieland die "Zierde
und den Inbegrifl'des 18.Jahrhunderts” darstellt.

Die Wörlitzer Anlagen stehen mit der umgebenden
Landschaft in ökonomisch-gestalterischer Wechselbe¬
ziehung und besitzen selbst keine eigentliche Grenze.
Die Architekturen des Gartens dienen ebenso der Er-
lebbarkeit der Landschaft, wie auch Bauwerke und
Modellierungen der umgebenden Landschaft in die
Gestaltung und Blickbeziehungen des Gartens einbe¬
zogen sind. Aber auch die landwirtschaftliche Nut¬
zung des gesamten Landes setzt sich bis in die inneren
Bereiche des Gartens fort und dient selbst als Gestalt¬
ungsmittel. Das gilt für die Wiesen-, Weide- und
Ackerflächen, für den Obst- und Gemüßeanbau, aber
auch für den musterhaften Charakter verschiedener
Einzelflächen des Gartens. Neue Methoden der eng¬
lischen Landwirtschaft sollten demonstriert werden.
Am Gotischen Haus wurden Vieh- und Seidenraupen-

Verfasser:
Landschaftsarchitekt Dipl Ing Ludwig Lrauzettel Abteilung Gärten der
Staatlichen Schlösser und Gärten Wörlitz • Oranienbaum • Luisium
DDR -4414 Wörlitz, Schloss.

51



v**.
*" -7, A, * . is:e L B w i £ s e N

r,ii O
o/

P=ÍÿP\
Lá*.f 8#í

“M
,% «f

®a»Ä* /

llm ....."ÿ

/ Vá /

. „ JA .»á«r

r5* l:’|;fw teANi.Atif.N

\mmð

/;
yips?*-r*i ý»

&Ä:

: t V«rTBIÏ ,. „ iL

?

/
s £ e

?fL>a
* J& e>

il§t

" 4É&. '

i ...n

LANDSCHATTSPARK WÖRLITZ.

m %‘ \\\ W/\ u.....-i' /Z.
í «50

// ■\\\\ 9t % LJ45 \
' ■ ■ :=-iU LiraitV-. aI i 'r'";4lÿTIA.1js

■ » —>

Gartenplan von K. Lein 1964
mit Eintragung der abgebildeten Fotografien

anzitcht betrieben, Kleefeimen und moderne Ackerge- Schoch hervor (der Vater Johann Leopold Ludwig
rätschaften vorgeführt. Diese Tendenzen setzten sich Schoch 1728—1793 und der Sohn Johann Georg Gott¬
später mit dem Bau der Domäne, eines Mustergutes lieb 1758—1826).
nach englischem Vorbild, fort. Auch die Wasserfläch¬
en des Gartens unterlagen durch die Fischerei einer
Nutzung.

Neben England wirkten sich auch Italien und
Frankreich auf die Wörlitzer Anlagen aus. Die Des¬
sau-Wörlitzer Reformer hatten mehrmals England,
Italien und Frankreich, aber auch Holland und die
Schweiz besucht und auf den Reisen zahlreiche Anre¬
gungen erhalten. Als wichtigster Anreger, Verbünde- mensprache eine andere, ungezwungene entgegen zu

ter, Berater und Freund des Fürsten gilt der Architekt setzen. Die Linienführung der Gewässerflächen und
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736-1800).
Waren Franz und Erdmannsdorff als die geistigen
Schöpfer des Gartenkunstwerkes und der Bauwerke die Bereiche des Schloßgartens und Neumarks Garten
für die Gesamtkonzeption und deren Durchsetzung zur Ausführung. Die übrigen Gartenstiele sollten ein¬
verantwortlich, so gebührt den Gärtnern der Ruhm, en ähnlichen Charakter tragen, und mit der Ausfüh-

diese Ideen unter ihrer pflanzenden und pflegenden rung war auch bereits begonnen worden. Die Eindrüc-
Hand in die Wirklichkeit übertragen zu haben. Unter ke einer zweiten Englandreise (1765/67), aber auch
ihnen heben sich in Wörlitz vor allem die Gärtner das durch Erfahrungen der Erstanlage gewachsene

Bald nach der ersten Englandreise im Jahre 1 764
wurde mit den Arbeiten in Wörlitz begonnen. Die
Anlagen dieser frühesten Schaffensperiode sind durch
noch recht kleinliche und suchende Gestaltungsweisen mit
willkürlichen Schlängelwegen charakterisiert, deren
Sinn vorwiegend darin bestand, der Barocken For-

Uferränder aber auch der kleinteiligen Gartenräume
ist noch verspielt und unsicher, ln dieser Art kamen
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Schochs Garten (Bild 3)
Romantisierendes Bauwerk der Kettenbrückenpartie
3a) Zustand Herbst 1982; ein Taxodium läßt kaum das

Bauwerk erahnen

Gestaltungsvermögen ihrer Schöpfer verlangten je¬
doch eine neue Gestaltungsweise mit mehr Großzü¬
gigkeit der differenzierten räumlichen Beziehungen.
Durch eine Naturkatastrophe war dazu die Möglich¬
keit gegeben. Mehrere Deichbrüche hatten 1770 bei
einem Hochwasser zur Überflutung und Zerstörung
weiter Bereiche der Erstanlage geführt, von der nur
der höher gelegene Schloßgarten und Teile des
Neumarks-Garten verschont blieben.

Nach der Beseitigung der unmittelbaren Schäden
und einer Verbesserung der Deichanlagen konnte die
Arbeit in den Flächen des Wörlitzer Sees in neuer
Formensprache wieder aufgenommen werden. Zu den

ersten Maßnahmen zählte der Bau von Kanälen und
Brücken, denen dann die Anlage der Gartenflächen
mit jetzt differenzierten Sichtbeziehungen und interessan¬
ten Raumgefügen folgte. Die Wirkung wurde weniger
durch Bodenmodellierungen als mit pflanzlichen Ge¬
staltungselementen erzielt. Die langen schmalen
Sichtbeziehungen, die für diesse neue Gestaltungs¬
weise charakteristisch sind, nehmen in den siebziger
und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts in Schochs
Garten Gestalt an. Ähnlich den englischen Vorbildern
reihen sie sich als Erlebnisse, als gestaltete räumliche
bilder entlang eines festgelegten Führungsweges; die
Bilder wechseln, sobald sich die Situation ändert. Mit
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3 b) nach der Freilegung im
Frühjahr 1985
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T Neumarks Garten — Pavillons
aufdern Eisenhart (Bild 4)
4a) Zustand Sommer 1983

Gehölze verdecken einen
Teil der Bauwerke und
bilden eine geschlossene
Pflanzenwand

-s»L'

«LT ■

IkJnÿ

rung der Einzelgartenräume sowie zur Akzentuierung
bestimmter wichtiger Bereiche.

jeder Richtungsänderung des Weges, bei jedem Sitz,
beim Wechsel der Bepflanzung ergibt sich eine verän¬
derte Szene, eine neue Sichtbeziehung. Es sind Einzel¬
bilder, die der Spaziergänger während des Dahin-
schreitens erleben soll. Hat er an einem Gebäude oder
einem Sitzplatz Gelegenheit zur gründlichen Betrach¬
tung, so vermag er sich an diesem Punkt zahlreicher

Blickbeziehungen zu erfreuen. Fächerförmig gehen sie
von dem Betrachtenden aus und enden an unter¬
schiedlichen innerhalb oder außerhalb des Gartens
eingeordneten Zielpunkten, meist Bauwerken, Plasti¬
ken, Brücken oder ”Stimmungsbildern”, den Szenen
mit sinnbildlich-symbolhaftem Charakter. Der Viel¬
zahl der nebeneinanderliegenden Blickbeziehungen
und ihrer regelmäßigen Winkelaufteilung wegen
sprechen wir von Sichtenfächern, welche als Gesamt¬
heit oder auch ausschnittsweise eine Szene bzw. ein
Bild darstellen. Die Räume werden durch die Wörlit-
zer Pflanzweise charakterisiert, die ein Zeitgenosse
1797 beschreibt: ”Vielleicht versteht jetzt in England
selbst kein Landschaftsgärtner so meisterhaft die
Kunst, durch Mischung von hundertfachem Grün zu

schattieren und grün in grün zu malen als Franz. Dies
und die damit verbundene Geschicklichkeit, die clus¬
ters und clumps von Gebüschen und Bäumen ange¬
nehm zu gruppieren und die Grasmatte damit zu

bestreuen ist ein Höhepunkt, worauf man bei den so
hunderfältig verschiedenen Ansichten im Wörlitzer
Garten zu sehen hat.” (Boettiger) Die Pflanzweise, in
der auch die Wirkung von Licht und Schatten aus¬
genutzt wurde, führt zur Raumbildung und Gliede¬

in den letzten zehn Jahren des ausklingenden 18.

Jahrhunderts sind die Gestaltungsweisen erneut einer
grundsätzlichen Veränderung unterworfen. Die Anla¬

ge erlebt in dieser Zeit eine großflächige landschaft¬
liche Erweiterung nach Osten sowie eine Vervollstän¬
digung der bereits gestalteten Gartenbereiche durch
Parkbauwerke, die heute zum ”Wörlitzer Stil der reise-
eindrücke” gerechnet werden. Während der Gharakter
der ”Neuen Anlagen” jetzt noch großzügiger, weit¬
räumiger und einfacher wird, die gestaltete Natur ein
einheitliches Thema in Verbindung mit einem großen
Landschaftsraum behandelt und nicht mehr aus von¬
einander unabhängigen Bildern zusammengesetzt ist,

erlebt der Garten eine Bereicherung durch Bauwerke,

Kleinarchitekturen und Plastiken, die Eindrücken,
Erlebnissen und Ideen der Studienreisen entsprungen
sind und nun — mit pädagogischer Intention — in die
Gestaltung der Anlage einfließen. Bereits 1773 war

das Landhaus als frühestes klassizistisches Schloßbau¬
werk im deutschen Sprachraum eingeweiht worden.
1773/74 und 1785/86 wurde in zwei Bauphasen das

Gotische Haus errichtet, eines der frühesten und her¬

ausragenden Beispiele deutscher Neugotik. Kleinere
Bauwerke wie der Venustempel, zwei Wallwachhäu-
ser, der englische Sitz und das Küchengebäude mit
dem Sommersaal waren ebenfalls bereits früher im
Zusammenhang mit der Gartenanlage entstanden.
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4b) Zustand Frühjahr 1985
Bauwerke, Bodenmodel¬
lierungen und Raumgefuge
sind wiederhergestellt

Helfern ein Denkmal — den Warnungsaltar. Auf ihm
ist zur Mahnung an spätere Pfleger und Nutzer zu
lesen: ”Wanderer, achte Natur und Kunst und schone
ihrer Werke.” Dieses wohl erste Naturschutz — und
Denkmalpflegemonument wurde in der Folgezeit
sicherlich mißverstanden. Erst nach über 120 Jahren
begann man im Garten mit wirklicher Denkmalfplege.
Bis dahin wurde der sich entwickelnde und wuchern¬
de Pflanzenbestand seinem Schicksal überlassen. Fäl¬
lungen, die zur Eindämmung des Wildwuchses, zur

Erhaltung des ursprünglich lichten Charakters der
Anlage sowie der Bilder und Sichtachsen notwendig
gewesen wären, wurde nicht zugestimmt. Die Dilfe-
renziertheit der Wörlitzer Gestaltungen hätte der an¬
fänglichen Pflegehiebe, der ständigen Arbeit mit Säge
und Axt bedurft.

Aber es führte nicht nur der W ildwuchs zur Cha¬
rakterveränderung, zur Verdichtung des Pflanzenbe¬
standes. Man begann bereits in den dreißiger Jahren
des 19. Jahrhunderts mit zusätzlichen Pflanzmaßnahmen.
Moderne Gartenauflassungen, beeinflust durch
Eindrücke aus den landschaftlichen Anlagen Skells.
Lennes und Pücklers, blieben nicht ohne Wirkung auf
Wörlitz. Der im 18. Jahrhundert progressivste Garten
Mitteleuropas sollte im 19. Jahrhundert nicht altmo¬
disch wirken. Noch heute sind einzelne, durch diese
Einflüsse entstandene bildhaft gerahmte Parkräumc

— die Veduten — in Schochs Garten erlebbar. 7,u

diesen neuen Bildern gehören auch Trauerformen von
Laubgehölzen, die Koniferensammlung, der Palmen¬
garten, welche für Wörlitz untypisch sind, sich aber

Nun folgen in den neunziger Jahren ein Pantheon, ein
Floratempel und eine Synagoge, das Steingebilde an
der Seepitze, die Gärtnerei mit dem Palmenhaus und
verschiedene andere Parkarchitekturen, deren Vorbil¬
der man im Ausland kennengelernt hatte. Nahe zu als
technisches Wunder wurde damals in England die
erste gußeiserne Brücke betrachtet, die am Wörlitzer
Georgenkanal ihr Abbild fand. Mit dem Stein wurde
analog Hadrians Beispiel im Tivoli ein Konglomerat
von italienischen Reiseeindrücken geschaffen. Auf der
relativ geringen Fläche einer künstlich geschaffenen
Insel entstanden Nachbildungen eines antiken Thea¬
ters, einer italienischen Villa, Katakomben und römi¬
sche Bäder, Grotten und schließlich der Vesuv.

Mit dem Tode Erdmannsdorfls im Jahre 1800 sind die
Arbeiten in den Anlagen bis auf einige Komplet¬
tierungen, den Bau des Monuments und dem Umbau
der Kirche abgeschlossen. Was jetzt noch in Wörlitz
gebaut, verändert oder vervollständigt wird, be¬
einflußt nicht mehr die große Konzeption der Anlage,
verändert keine räumlichen Beziehungen und Sicht¬
achsen, ist nicht mehr neu und progressiv wie die
Schöpfungen des späten 18. Jahrhunderts. Franz wen¬
det sich in jener politisch recht bewegten Zeit anderen
Aufgaben zu. Bis an sein Lebensende — und wohl
auch einige Zeit danach — befindet sich der Garten
mit seinen Bau- und Kunstwerken in einer Ruhephase.
Es wird lediglich gepflegt, repariert und erhalten. Als
Schlußpunkt der Arbeiten setzt Fürst Franz seinen
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Düsteres Gehölz läßt Bauwerke sasTt
und Freiraum nicht erleben
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seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und
mehr durchsetzten und den historischen Eindruck
verfälschten. Düstere Koniferengruppen und -Solitärs
wuchsen in Bereichen, wo ursprünglich durch Obstge¬
hölze und Maulbeerbäume ein fröhlichlicher, offener
Landschaftscharakter vorgeherrscht hatte. Der ästhe¬
tisch gestaltete Parkraum trat den Vordergrund; die
urspriingeliche Nutzung war nicht mehr wichtig, und
die dendrologischen Interessen setzten sich im gesam¬
ten Garten durch.

Geboren aus der Tradition, wertvolle Gehölze in
der eigenen Baumschule heranzuziehen und schließ¬
lich auch zu pflanzen, erhöhte sich der Anteil botani¬
scher Besonderheiten zu Ungunsten der für das 18.

Jahrhundert in Wörlitz charakteristischen Pflanzen-
arten. Viele der ursprünglich in den Garten einge¬
ordneten Nutzflächen, — die eigentlichen gärtnerisch¬
en Anzuchtflächen — sollten dem Auge der Besucher
nicht mehr zugänglich sein. Wirtschafts — und An¬
zuchtflächen, Baum- und Staudenschulen, Kiichen-
und Obstgärten wurden aus dem ”eigentlichen Park”
entfernt, die neue Fläche nach einer Umgestaltung
dem Garten zugeschlagen. Damit befriedigten die mit
der Pflege betrauten Gärtner ihr Bedürfnis nach
schöpferischer Tätigkeit, bewirkten ungewollt aber
zugleich eine Veränderung historischer Raumgefüge
tind Blickbeziehungen.

waren Einzelbesucher und kleinere Interessenten¬
gruppen in größerer Zahl nach Wörlitz geströmt.
Damals bedeutete ihre Aufnahme noch kein Problem
für den Garten. Im 19. Jahrhundert verstärkte sich
der Zustrom und stieg 1894 mit der Eröffnung der
Wörlitzer Eisenbahnlinie sprunghaft an. Damit ergab
sich eine Belastung der Gartenanlagen mit ihren Bau¬
werken, Wegen, Fährverbindungen und Nachfolgee¬
inrichtungen, die für die Dauer zu deren bewußter
oder unbewußter Veränderung führte. Die Wege wur¬
den breiter, der Verlauf korrigiert. Zusätsliche Bänke
wurden aufgestellt, die Anlagen für den Fähr- und
Gondelverkehr ausgebaut. Toiletten, Versorgungsein¬
richtungen und Parkplätze mußten angelegt werden.
Der Gartenpfleger hatte die widersprüchliche Auf¬
gabe, einerseits die berechtigten Interessen der Be¬
sucher nach Erholung und Belehrung zu befriedigen
und andererseits das Gartenkunstwerk in einer dem i
ursprünglichen Zustand möglichst angeglichenen
Form zu erhalten. Leitlinie mußte dabei der Gedanke
sein, daß die Anlagen als Bildungsobjekt möglichst aller
Interessenten konzipiert worden waren, aber der Mas¬
sentourismus von ihren Schöpfern nicht vorausgeseh¬
en werden konnte. Dieser Aufgabenstellung konnten
die leitenden Gärtner, sofern sie Einfluß darauf hat¬
ten, nicht immer gerecht werden.

Die englischen Anlagen in Wörtlitz, als Ausdruck
einer progressiven Zeit im 18. Jahrhundert, hatten
sich im Laufe von 200 Jahren soweit verändert, daß

Auch der Besucherandrang führte zu einer Veränderung
der historischen Substanz. Bereitz im 18. Jahrhundert
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N5b) Zustand Frühjahr 1985

die ursprüngliche Wirkung nur noch für den Fach¬
mann ablesbar war. Trotz der umfangreichen Rekon¬
struktionsbemühungen in den zwanziger und fünf¬
ziger Jahren dieses Jahrhunderts mußte 1981 ein
neure Anfang gemacht werden. Grundlage der zu
diesem Zeitpunkt begonnenen Rekonstruktion war
eine mit dem Institut für Denkmalplege abgestimmte
”Denkmalpflegerische Rahmenzielstellung”. Als Ziel
der Wiederherstellungsmaßnahmen wird eine Angleichung
an den Charakter der Anlage gefordert, der am Ende
des 18. Jahrhunderts vorhanden war. Die Reali¬
sierung kann nur langfristig und sehr vorsichtig erfol¬
gen. Versuchsweise wurden 1981 am Großen Walloch
und 1982 in Schochs Garten erste Arbeiten begonnen.
Obwohl die Verwirklichung durch die Verflechtung
der Sichtachsen weit über dieses Gebiet hinausge¬
wachsen ist, ist in diesem abgegrenzten Areal mit dem
Abschluß der Arbeiten in nächster Zeit kaum zu rech¬
nen. Mehrere Blickbeziehungen sind inzwischen
wieder erkennbar, manches historische Raumgefüge,
manche Szene wieder im ursprünglichen Sinne erleb¬
bar. Durch die praktische Arbeit gewonnene Erkennt¬
nisse erweitern den erwarteten Umfang der Einzel¬
rekonstruktion, der jeweils von den Pflegemöglichkei¬
ten in den Folgejahren begrenzt ist. Eine endgültige
Fertigstellung wird es nicht geben, da nach jeder
Wiederöflnung einer Blickbeziehung die Maßnahmen
der Pflege einsetzen müssen, um ein erneutes Ver¬
wachsen zu verhindern.

Die erste Maßnahme in Schochs Garten war die
Wiederherstellung der Blickachse von der Wolfsbrüc¬

ke zum Venustempel in den Jahren 1982 bis 1985
(Abb. la, b). Der Zielpunkt dieser Sicht in 600 Meter
Entfernung ist ein dorischer Monopteros, ein Nach¬
bau des Sybillentempels in Tivoli. Trotz der großen
Entfernung mißt die Breite der Sicht nur acht Meter.
Rekonstruktionsergebnisse dieser Art verwachsen sehr
schnell wieder. Eine Verbreiterung des gestalteten Bil¬
des mit dem Ziel, es so ohne Aufwand länger zu
halten, ist nicht möglich. Man würde dadurch den
Raumeindruck verändern und benachbarte Blickbe¬
ziehungen stören. So soll die Eingrenzung des Bildes
durch das Aufasten der starken Randbäume bewirkt
werden. Außerhalb dieses Raumes stehende, aber
möglicherweise in den Folgejahren störende Gehölze
werden im Rahmen der Rekonstruktion beseitigt. Pfle¬
geschnitte müssn nun lediglich an Randbäumen
durchgeführt werden. Die ständige Pflege in den Jahr¬
en nach der Rekonstruktion bleibt auf das Notwen¬
digste beschränkt.

Die in der Parkpflege weit verbreitete Praxis, im
Garten gleich der natürlichen Verjüngung ständig
einen Gehölzbestand aller Altersklassen zu besitzen,

führte in der Vergangenheit oft dazu, in der Nach¬
barschaft abgängiger Bäume bereits Jahre vor deren
Fällung Ersatzbäume aufzuziehen. Diese Praxis ist
falsch, da sie zur Veränderung historischer Raumge¬
füge führt und ursprüngliche Sichtbeziehungen ver¬
deckt werden. Die auf diese Weise angelegten Zwi¬
schenpflanzungen verwischen die Konturen der Ge¬
hölzränder und der Raumbeziehungen. Das Wech¬
selspiel großer und kleiner Gartenräume verliert seine
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Schochs Garten
Sicht von der Wolfshrücke zum Venustempel als
charakteristisches schmales Landschaftsbild (Bild 2)
2a) Zustand Herbst 1982 2 b) Zustand Frühjahr 1985
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Schochs Garten
Der Venustempel aus der Sichtachse (Bild 1)
in unmittelbarer Nähe
la) Zustand Herbst 1982 1 b) Zustand Frühjahr 1985
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Neue Anlagen — Phantheon
(Biide)
6a) Zustand Frühjahr 1981

t ,

Wirkung. Mit dem Entstehen geschlossener Gehölz¬
wände wird auch das Gestaltungsmittel Lieht (und
Schatten) unwirksam. Außerdem — und das sei hier
nur am Rande angeführt — entwickeln sich die unter

Kronen- und Wurzeldruck gepflanzten Gehölze nur
selten zu gesunden und ästhetisch wertvollen Solitär¬
pflanzen. Die Neupflanzung von Einzelbäumen und
kleinen Gruppen darf' aus den angeführten Gründen
nur auf dem historischen Standort erfolgen und die
falschen Nachpflanzungen müssen entfernt werden. Das
Fällen dieser jungen kräftigen Gehölze, meist dendro-
logischer Besonderheiten, ruft bei Besuchern, Dendro-
logen und Naturschützern gelegentlich Verärgerung

hervor, da diese Maßnahmen erst im Zusammenhang
und nach Abschluß einer Teilrekonstruktion — also
nach längeren Zeiträumen — durch Anschauung und
Einfühlung Verständnis finden.

Als erste Arbeit während des ersten W inters werden
die Fällungsarbeiten zur Freilegung der Blickbeziehung
durchgeführt. Die Nachfolgearbeiten und die Stabili¬
sierung des wiederentstandenen Raumeindrucks können
erst nach der Beobachtung während einer Vegeta¬
tionsperiode erfolgen, bei sehr langen engen Sichtbe¬
ziehungen wiederholt sich dieser Schritt mehrfach.

Die Wirkung, die durch das Fällen falsch einge¬
ordneter Bäume oder starken Wildwuchses erreicht

V

LJ
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?

6 b) Zustand Winter 1983/84
Das in seiner Fassade erneu¬
erte Bauwerk wirkt wieder
aufder Höhe des Hochwas¬
serdeichs über Felsbrocken
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Schochs Garten
Der Kettenbrückenkanal mit der hohen Brücke (Bild 7)
7 a) Zustand nach den ersten Arbeiten und der Lichtung des

unmittelbaren Bildvordergrundes; Herbst 1983
Die Spiegelung der Brücke ist bereits erkennbar

7 b) Zustand nach dem Abschulß der Arbeiten im Frühjahr
1984

Die zeichnerischen Unterlagen der Entstehungszeit
besitzen nicht den Genauigkeitsgrad, der für detail-
ierte Wiederherstellungsarbeiten erforderlich ist.

wird, ist vor der Maßnahme nicht immer absehbar.
Obwohl die Beseitigung zunächst nur innerhalb einer
Sichtbeziehung notwendig erscheint und auch zu der¬
en Freilegung in Angriff genommen wird, erreicht
man mit der Realisierung sofort neue Wirkungen in
verschiedenen tangierenden oder kreuzenden Blick¬
achsen. Dadurch wird ohne großen Aufwand ein zu¬
sätzliches Rekonstruktionsergebnis erzielt.

Diese überlagernden Arbeiten erschweren aber die
Beurteilung des Umfanges vor Beginn einer Maßnah¬
me. Er ist schwer voraus berechenbar und verändert
sich bei der Arbeit ständig. Der konkrete Rekonstruk¬
tionsumfang muß jeweils im Gelände festgelegt werden
und niemals am Schreibtisch auf dem Plan. So trifft es

zumindest für die Wörlitzcr Anlagen zu, wo sich die
praktischen Arbeiten auf historische Beschreibungen
und die ermittelten Gestaltungsprinzipien stützen und
weniger auf Ansichten und Pläne der Entstehungszeit.

*

Der Pflanzenartenbestand hat sich seit dem 18. Jahrhun¬
dert sehr stark verändert. Das ist ein Resultat der
bereits beschriebenen dendrologischen Sammellei¬
denschaft der Pfleger des 19. und 20. Jahrhunderts.
Eine schnelle Beseitigung der zahlreichen ”Wörlitz¬
fremden” Pflanzen wäre aber heute nicht durchführ¬
bar. Der ursprüngliche Pflanzenartenbestand, der aus

historischen Beschreibungen bekannt ist, kann heute
nur bei Neupflanzungen im Rahmen der Rekonstruk¬
tionen Berücksichtigung finden. In diesem Fall sollen
in der Zukunft nur Gehölze verwendet werden, die
auch während der Entstehungszeit in Wörlitz vorhan¬
den waren. In einigen ausgewählten Bereichen aber,
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in denen Gehölze einen gezielten Stimmungscharakter
ausdrücken sollten bzw. durch ihre VVuchsform an
den Charakter italienischer Landschaft erinnern sol¬
len, ist die ursprüngliche Art unbedingt erforderlich
und Bestandteil der Rekonstruktionsmaßnahme. Als
Beispiel hierfür gelten Juniperus virigniana,Juniperus
sabina, Pinus strobus, Taxus baccata, Populus nigra
Italica’, Morus alba und zahlreiche Obstgehölze, die

im 19. Jahrhundert fast gänzlich aus der Anlage ver¬
schwunden sind.

Ist in der vorstehenden Darstellung der Schwer¬
punkt vor allem auf die seit 1981 erneut begonnenen
Wiederherstellungsarbeiten an den Wörlitzer Anlagen

gelegt, so werden doch seit einigen Jahren schon ver¬
stärkte Restaurierungsbemühungen auch in den ande¬
ren Gärten des Dessau-Wörlitzer Kulturkreises und in
der vor 200 Jahren gestalteten Landschaft wirksam.
Entsprechend dem Denkmalpflegegesetz der DDR
steht dieses gesamte historische Gartenreich unter
Schutz. Das bisher Erreichte zeigt, daß sich die Be¬
mühungen um die Erhaltung des kulturellen Erbes in
seiner Einheit von Baukunst, Bildender Kunst und
Gartenkunst lohnen, daß der Fortbestand des Dessau-
Wörlitzer Gartenreiches unter friedlichen Bedingung¬
en gesichert ist.

Parken i Wörlitz och början till en rekonstruktion

Sammanfattning

Därefter byggde man efter ett nytt koncept — ka¬
nalanläggningar med broar och långa smala sikt-
gator. Efter engelsk förebild upplevs ständigt, vid
varje ny öppning av en siktlinje, förändrade scene¬
rier. Från en punkt har man ofta ett flertal begrän¬
sade sikter till byggnader, monument, skulpturer
eller stämningsbilder med symbolisk karaktär.

Mot slutet av 1700-talet kompletterades parken
med konglomerat av reseintryck från Italien. Vid
Stein tex uppförs Vesuvius som avslutning. Efter
Erdmansdorffs död upphör anläggningsfasen.
Som slutpunkt till sitt verk sätter Franz en min¬
nessten med inskriften ”Vandrare, visa aktning
för naturen och konsten och skona deras verk”. Ty¬
värr missförstod man detta första natur- och kul-
turskyddsmonument och gjorde ingenting för att

hindra igenväxning. Tvärtom berikades parken ef¬
ter botaniska synpunkter som rådde i början av
1900-talet. Den före detta progressiva parken skul¬
le även i vår tid te sig modern.

De till parken hörande odlingsytorna doldes el¬
ler gjordes om till parkmark. Samtidigt ökade be-

Wörlitz är en av de tidigaste engelska anläggning¬
arna på kontinenten. Furstendömet Anhalt-Des¬
sau utvecklades under Leopold Friedrich Franz
(1740—1817) till ett
länderna i Europa. Utvecklingen präglades av op¬
position mot Preussen och orienteringen mot Eng¬
land. Detta ledde till ekonomiska framsteg och
gjorde landet till ett kulturcentrum vars synliga
skapelse — parkkonsten — är bevarad ännu idag.

Mot slutet av 1800-talet var hela landet ett park¬
rike där vägar, broar, skogsbryn, åkerbruk och be¬
byggelse var medvetet formade. Så har parken i
Wörlitz ingen egentlig gräns. Park och landskap
flyter in i varandra.

De styrande i Anhalt-Dessau besökte förutom
England även Frankrike, Italien, Holland och
Schweiz. Tillsammans med sin vän arkitekten
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736—
1800) skapade L F Franz idéerna till parken. Dessa
förverkligades av trädgårdsmästare Schoch och
hans son. Parken byggdes i etapper. Den första från
1764 förstördes delvis vid ett dammbrott 1770.

de mest framstegsvänligaav
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sökarströmmen och detta medförde att vägarna
måste breddas och rätas ut, flera bänkar och servi¬
ceinrättningar behövdes. Igenväxningens tillta¬
gande, slitage och förändringar gjorde behovet av
restaurering allt mer akut, och 1981 började man
försiktigt med långsiktiga arbeten, som siktade på
friställning av byggnader och trädgrupper samt en
första gallring i siktgatorna. I dessa höggs försik¬
tigt under vintern, och först under sommaren gall¬
rades fram en full öppning. I vissa fall fick proce¬

duren upprepas flera gånger eftersom varje gall¬
ring påverkar ett flertal siktlinjer eller landskaps¬
bilder. Detta arbete kan därför bara utföras i ter¬
rängen och aldrig ifrån kontoret. En viktig insats i
början var att riva upp de många botaniska säll¬
syntheter som kommit till i efterhand.

Trots att Wörlitz står i centrum för restaure-
ringsarbetena i det forna parkriket, så står alla an¬
läggningar kring Dessau under kulturminnes¬
skydd och restaureras efter samma principer.

62



Flyinge Kungsgårds park

Jana Zupanc

Historien om ett stycke trädgårdskonst skapat av ”Herr Hofstallmästaren och Riddaren”
CLAES ADAM EHRENGRANAT

Mannen som av en samtida beskrevs som alltför
stolt att lyfta ett finger till sitt eget försvar, ädlingen
som väntade att någon annan skulle se hans belä¬
genhet och ridderligt skynda till hans sida fick ald¬
rig den upprättelse han förtjänar i sin livstid. Det
känns därför angeläget att börja med en presenta¬
tion av honom när det handlar om Flyinge.

Under mitt arbete med parken har bilden av
denne gigant vuxit fram och väckt beundran, med¬
känsla och kärlek. Han var inte bara en legenda¬
riskt skicklig ryttare — generationer av ryttare har
hämtat vishet och tröst ur hans aforismer som må¬
lats på väggarna i Gula Ridhuset på Strömsholm.
Ett samtida uttalande lyder: ”... till häst liknade
han en Centaur-ryttare och häst voro liksom fast¬
växta’’. Han skrev även några böcker om ridkons¬
ten som fortfarande är högst aktuella. Som veteri¬
när skapade han ett bokverk vars innehåll enligt
hans nutida efterträdare, chefen på Flyinge dr.
vetr. med. professor Ingvar Fredricson1 ”fortfa¬
rande utgör en utmaning för det biomekaniska
forskningsfältet”. Ehrengranat har också skapat
den park som idag finns, delvis i ruiner, på Flyinge.
Han var chef på Flyinge 1814-1837 och övertog då
en fallfärdig anläggning. Under sina sista år utsat¬
tes han för ett massivt och nedrigt intrigmakeri.
Hans livsverk, avelsarbetet, grunden för modern
svensk varmblodsavel slogs i spillror genom att stu¬
teriet upplöstes och Flyinge inrättades till hingst¬
depå. Till sist tvingades han lämna Flyinge — i tå¬
rar enligt samtida — och dog 1842 i Stockholm
utan att någonsin ha återvänt.

Ända sedan 1661 har Flyinge (som under den
danska tiden var biskopsborg med anor från lloo-
talet) varit i statens ägo omväxlande som stuteri el¬
ler hingstdepå ibland i kombination. Under de sis¬
ta åren av statlig regim var lönsamheten dålig och
till sist fann man en privatekonomisk lösning. År
1983 övertog en stiftelse bestående av 6 stora

hästsport- och avelsorganisationer driften av Fly¬
inge:

• Svenska fullblodsavelsföreningen

• AB Trav och Galopp (ATG)

• Avelsföreningen för svenska varmblodiga häs¬
ten

• Avelsföreningen för svenska varmblodiga trav¬
hästen

• De svenska lantliga Ryttarföreningarnas Cent¬
ralförbund

• Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC)

En av de första åtgärderna blev att börja planera
för en ny ridhall som kunde ge plats åt både träning
och uppvisning och en stor publik. Det var då jag
genom ryttaren och konstnären Gunnar Hedlund
anmälde mig som ”frivillig” för att se över mar¬

ken och parken. Detta arbete som 1984 på våren
resulterade i en programskiss, ledde till ett histo¬
riskt forskningsuppdragåt Byggnadsstyrelsen som
äger den kulturminnesmärkta fastigheten. Nu
kunde jag fördjupa mina efterforskningar i det his¬
toriska källmaterialet.

Enligt min uppdragsgivare skulle jag undersöka
parkens historia med utgångspunkt från en plan
daterad 1837 signerad SJ Schelin (komissionslant-
mätare). Lunds Stadsingenjörskontor hade gjort
en noggrann inmätning av parken bl a enligt öns¬
kemål från länsantikvarien. När så dessa två doku¬
ment efter en del manipulerande med kopierings¬
metoder och skaljusteringar kunde läggas över va¬
rann fick man fram det som visas på vidstående
plan (A). Dagens park visar att praktiskt taget alla
detaljer i 1837 års plan fanns i verkligheten. På
punkt efter punkt hittar man idag mer eller mindre
tydliga rester av de olika elementen i parken.

Kartorm
Men för att ge en bakgrund till 1837 års fantasifulla
och magnifika park i sen romantisk stil gick jag till¬
baka till äldre källor. Före 1818 då Stuteriöversty-

1 Prof Fredricson har doktorerat med en banbrytande avhandling
hästens rörelsefysiologi.
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JK* V-reisen inrättades finns inga regelbundna årsberät¬
telser. Däremot finns brev, räkenskaper och kartor.
Här kan jag av utrymmesskäl inte publicera den
20 sidor långa källförteckningen utan redovisar
bara dess innehåll samt litteraturhänvisningen.
När Stuteriöverstyrelsen uppgick i form av stuteri¬
byrån i Lantbruksstyrelsen 1933 upphörde årsbe¬
rättelserna och där har jag huvudsakligen fått lita
till muntliga uppgifter, räkenskaper och kartor.
Därvid har Anders Borg född 1916 på Flyinge varit
till ovärderlig hjälp (stallbetjänt 1938-1956, kör-
mästare 1956-1965 och fodermarsk 1956-1979).
De kartor jag valt att illustrera här är:

© 1750 Lars Lindblom (Länsstyrelsens arkiv i
Malmö, och Krigsarkivet) visar det gam¬
la medeltida danska biskopssätets hus

© 1748 Lars Lindblom (Länsstyrelsens arkiv M)
en sensationellt tydlig karta med utförlig
text som beskriver byggnadernas innehåll
och tillstånd. Ovärderlig källa till vidare
studier för fastställande av fornlämning-
ars läge.

© 1782 H Chr Klerck (Länsstyr arkiv i Malmö)
en kartskiss och rörläggningsritning. Sär¬
skilt intressant då den visar både befintlig
och planerad bebyggelse och vägar.

© Odaterad karta ur den s k Wasasamlingen som
består av den lunta kung Gustav IV Adolf
tog med sig vid sin landsförvisning år
1809. Samlingen har i våra dagar kommit
i svensk ägo genom AB Nordstjernan.

© 1812 H Chr Klerck (Länsstyr arkiv M) karta
som utvisar nydaning av gårdsrum och
byggnader.

Redan på 1750 års plan finns en del träd inritade.
Trädplanteringar nämns i det som kallades ”Fole-
hagen” i Ernst Henrik Berlings ekonomiska av¬
handling om Flyinge från 1781.

Den trädbevuxna hagen betecknas på 1782 års
plan som ”Ahle-hagen”, medan området strax
norr därom brukas som åker efter att tidigare ha
varit ”kålhage”.

En liten rund ”ridbane” på 1750 års plan ligger
i vägen för den nya vägen mot väst. Norr om gamla
stallängan förbereds då för en ny rektangulär bana
som finns med på 1782 års plan. Här på denna plan
finns för första gången ”wattningen”, en rund
damm med stenbroar. Den står kvar idag, fast
övervuxen och oanvänd.

På nästa plan från 1812 — med beskrivning —
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börjar dagens Flyinge mer och mer att ta form.
Fortfarande bor chefen i det gamla corps de logiet.
Nuvarande kastanjegården är uppdelad i fyra
kvarter. På Norra och Södra kommenderingsstal-
lens plats ligger en ”Fälada i korsvirke” med
halmtak och nuvarande entregården är även fä¬
gård. (På 1782 års plan var den kålgård!)

Trädgården söder om dammarna — som nu
bara är 3 (mot tidigare 6) — har tagit form. Där
finns nu ”Stengård, diken och wallar” samt ”har
en mängd vilda träd och häckar, 400 frugtbärande
träd”.

Strax söder därom finns fortfarande ”Wild-
plantering med stora Aler’’. Den delen som idag är
parken och Warren Hastingsbanan är på 1812 års
plan: ”Fölhage, temmeligen god hårdwallsäng af
sandmyllig jordmån’’. Längst i söder finns en liten
remsa, ’’en ganska ung och vacker Plantage af Aie,
Björk, Fur mm”, som gränsar till det som då var
”Hofslagarens och Ladufogdens” trädgårdar.

Platsen där Ehrengranat 1820 låter uppföra det
nya corps de logiet ligger mitt på den forna borg¬
gården. Intressant är att notera att den gamla mu¬
ren från medeltiden som avgränsade borgen finns
kvar liksom idag i nästan hela sin sträckning.
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Odaterad karta ur Wasa-samlingen i AB Nordstjärnas ägo.
Kartan visar hur den danska medeltida biskopsborgen såg ut.
Borgen finns med på 1750 års lantmätning, men ej från densam¬
ma från 1782. Boningshuset användes dock fram till 1820.

Årsberättelserna

I den 14 sidor långa årsberättelsen för år 1820 upp¬
tas nästan hela sista sidan av ’’ett enda emne” som
”i föregående års berättelse alltid upptagit ett Stel¬
le — jag menar planteringarne och Parkens iord-

Enligt Anders Borg användes platsen som på de ningställande.”
äldsta kartorna betecknas som ”rudera av gammal
iskällare” långt in på 1900-talet. Idag är den igen¬
fylld.

Det var denna läsning som uppenbarade för mig
att Parken var Ehrengranats verk och inte som jag
trott något kommissionslantmätare Schelin före-
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slagit 1837. Nej den underbara sanningen var att
veterinären och ridkonstnären, hästuppfödaren
Ehrengranat hämtat allt detta ur sin begåvning
och vilja att försköna sitt älskade Flyinge — ofta
med egna medel dessutom!

I denna berättelse finns bl a besked om att en
”labyrint” samt en ”quinconce” är anlagda, sva¬
narna har fått ett hus, ’’gångar och bryggor’’, samt
7—800 träd och buskar är planterade. Samtidigt
kommer den sensationella uppgiften att ’’en rym¬
lig Ridbana (är) anlagd och med askar omsluten’’.
En rektangulär glänta som stämmer med klassiska
ridbanemått markerar platsen än idag. Men på
1837 års plan betecknas platsen som ”pelus”.

1822 års berättelse innehåller uppgifter om stor¬
satsningen runt ”nya Byggnaden” (chefsbostaden
1820) med ”2000 träd och buskar af alla slag”.
Även i parken har planterats både ”vilda träd” och
”frugtträd”.

1826 års berättelse redovisar omfattande sten-
brytning runt nya bostaden för att möjliggöra träd¬
plantering. En ”bank” mot ån har börjat ”grävas
och planeras”. Den planteras med träd, buskar
och tallfrö som skydd mot västanvinden. I parken
har ytterligare åtgärder vidtagits, samt en häst¬
minnessten rests för att hedra döda hingstar.

1829 års berättelse ger uttryck för bitterhet över
vindarna över slätten som försvårar parkens upp¬
byggnad. Även kring huvudbyggnaden kämpar
man mot klimatet och bara 10 à 20 tallar finns kvar.
Dock har en nyhet anlagts: ’’en liten lund’’ plante¬
rats med ”oxel, Canadapoppel och vild appel”,
”för oömhet smått kände trädslag”.

1830 års berättelse redogör för trafiken mellan
hagarna utefter allén (mot Flyinge by). Tydligen
var allén under de närmaste gångna åren till vissa
delar under uppväxt. Allén i väster har komplette¬
rats för att den varit ”till helften utgången” med
asp och poppel. Parkarbetena fortsätter.

Årsberättelserna fram till 1835 handlar huvud¬
sakligen om ridhusbygge (idag en del av hingstal-
let) samt nya stallbyggnader som fullbordar (mot
öster) den fyrkant som idag finns.

1835 års berättelse innehåller bara en liten upp¬
gift om att ”rammhafet” fått stensättning häckar
och träd runt omkring.

År 1837 begär Ehrengranat 6 månaders tjänstle¬
dighet. Den förlängs upprepade gånger och
Ehrengranat återvänder aldrig till Flyinge.

Efter den Ehrengranatska eran har parken med
några få lysande undantag inte tillförts några stör¬

re nyanläggningar. I de ganska stereotypa årsbe¬
rättelserna under chefen Rutger Bennet (1837-
1859) står det nästan ingenting om parken. År
1838 rapporteras om ”kanalernas uppgräfning i
parken, och även 1843 har man ”ränsat kanaler¬
na’’. År 1842 förekommer en typisk anmärkning.
Den handlar om det tydligen ständigt återkom¬
mande problemet med ”madängarne” dvs äng¬
arna i nordöst. De skördades av bönder som köpte
höoch vass på auktion men översvämmades ofta så
att skörden inte kunde bärgas.

När hofstallmästare Achates von Platen, chef
1859-1881, övertar rapporteringen märks det
knappt i årsberättelserna. Formuleringarna är de¬
samma och om parken kan intet spåras.
berättelse innehåller en sedan ständigt återkom¬
mande formulering som lyder: ”Skogarne vårdas
och fredas på bästa sätt — någon trädplantering
kan icke företagas så länge de användas till betes¬
hagar.” Med skogarne menas inte parken utan
som framgår senare bl a Dalby hage.

Några år senare tillträder Carl Platen som chef,
1881-1897. Årsberättelserna 1883 och 1884 talar
om nyplanteringar i skogsbetena och i alléerna.
Kastanjer och pil nämns, och i ”Räfthagen” plan¬
teras både gran och lövträd som vindskydd för
kreaaturen. I 1886 års berättelse klagar Platen på
bristande anvisningar från Domänverket angåen¬
de skogsvården. Återigen planteras i alléerna. Tyd¬
ligen förekommer det med jämna mellanrum.

När August af Peterséns tillträder som chef 1897
påbörjas planeringen av det nya ridhuset som stod
färdigt år 1900. Därmed började man nagga i kan¬
ten av den stora köksväxtodling som Ehrengranat
låtit anlägga mellan stallar och park. På den gamla
’’smedjeplan’’ anläggs 1898 en travbana. Dagens
grusade väg på samma plats — idag Warren Has-
tingsbanan — sammanfaller med 1898 års situa¬
tion. (Warren Hastings, en fullblodshingst dog
1904. Den magnifika eken med hingstgravar om¬
kring planterades troligen då).

1905 byggdes järnvägen, Flyinge stationssam¬
hälle kom till, en ny väg samt bro över Kävlingeån
byggdes. Årsberättelserna har inte mycket att säga
om parken fram till första världskriget. Det hand¬
lar mest om foderköp och bränsleanskaffning. Det
är först med godsägare Oscar Samuelsson (chef
1925-1938) som nydanandet tar fart igen. Samuel¬
son började sin verksamhet med att grundligt rus¬
ta upp chefsbostaden (1926) och anlägga platsen
framför chefsbostaden så som den ser ut idag. Ti-

1875 års
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Bilden visar hur 1800-talets’’gårdslundar’’med grusplan i mit¬
ten tedde sig. Vid början av 1900-talet. Chefsbostaden i bak¬
grunden. Bilden från Riksantikvarieämbetet ATA.

digare fanns där en ganska vildvuxen vegetation
kring en grusad gårdsplan förvuxna rester av
Ehrengranats parterr.

Galoppbanan började byggas 1929. Under Sa¬
muelsons tid hölls parken i fint skick. Gångarna
krattades varje lördag och det var strängeligen för¬
bjudet att rida i parken. Den busslinje som under
af Peterséns tid trafikerade Flyinge — tvärs över
Mellangärden och Kastanjegården och ut i västra
allén! — slopades. Många nydaningar genomför¬
des under Samuelsons tid på alla möjliga verksam¬
hetsfält — han var en man med stora visioner.
Bland annat planerade han att fylla ut madängar-
na i öster ända ner till ån och avsluta där med en
hög mur. På denna utfyllda mark skulle sedan an¬
läggas en fin restaurang och utsiktsplats för all¬
mänheten.

De låglänta madängarna hade i alla tider varit
ett stort problem. Ibland gick vattnet ända intill
hingststallet.

År 1930 förvärvade Samuelson avhämtningsrät-
ten till en grusås nära Flyinge för 5.500 kr. Den
skulle gälla i 50 år framåt! Därefter påbörjades ett
gigantiskt utfyllnadsarbete. Varje år, sommar som

vinter kördes grusoch fylldes runt hingststallet och
långt ut på madängarna. Särskilda vagnar kon¬
struerades så att flaket kunde tippas för snabbare
lossning av lasten. Alla som behövde arbete enga¬
gerades.

Enligt Anders Borg var Hodder Stjernswärd,
chef 1939-1954, lika intresserad av parken som Sa¬
muelson. Hovstallmästare Stjernswärd var en
duktig hippolog och hade skrivit boken ”Skånes
hästavel”. Det var han som anlade hasselodlingen
nere i parken.

Under hans tid försvann alla kastanjer utom 4
från kastanjegården. Enligt foton från denna tid
syns ännu de åldriga träden vars placering stäm¬
mer överens med 1837 års plan. Det var den
stränga vintern 42 som knäckte dem. De kvarva¬
rande fyra kastanjerna blåste ner eller skadades
svårt i stormen 1967. Nya kastanjer planterades
några år senare. Dock är de flesta idag döende på
grund av påkörningsskador och felaktig beskär-
ning.

Sänkningen och rätningen av Kävlingeån väster
om bebyggelsen 1943ären viktig händelse. De vid¬
lyftiga meanderslingorna snördes av och kanaler-
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Tänkbar ny utformning av gården. Teckning förf.

na mellan ån och wattningen fylldes delvis igen.
Idag pågår ett väldigt återuppbyggnadsarbete

på alla fronter på Flyinge — inte bara vad gäller
parken.

Kulturellt och hippologiskt måste det arbetet gå
hand i hand. Under sommaren kommer en träd-
vårdsplan åt Byggnadsstyrelsen ligga klar. Plane¬
ringen för att restaurera mölledammen pågår.
Lövteatern, labyrinten, kanalerna, Ehrengranats

ridbana, persiko- och mullbärsspaljéerna på
hingststallets sydsida och mycket annat kunde
återskapas eller restaureras.

Flyinges park och marker är värda en omsorgs¬
full planering. Dess skönhet och kulturarv måste
vägas samman med konkreta krav på en rationell
utformning som tjänar all den verksamhet som på¬
går och planeras för att Flyinge skall kunna leva vi¬
dare, utvecklas och blomstra i framtiden.
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Framt idsplaner:
Ritningen visar dagens situation med några av de förändringar
och restaureringar som är nödvändiga eller önskvärda för att ge
hingstdepån en värdig inramning 1. Chefsbostaden

2 . Scolärlängan
3. Magasinet
4. Hingststallet
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5. Gamla ridhuset (1900)
6. Nya ridhallen (1984)
7. Sjukstallet
8. Täckta banan
9. Stostallet

10. Vagnsmagasin och museum
11. ”Wattningen” förekommer första gången på

1812 års plan och är en till hälften muromgär-
dad damm förbunden med Kävlingeån ge¬
nom 3 kanaler, mot väst, öst och norr. Genom
den mot norr gick en ”länkabåt” ända fram
till början av 1900-talet då bron över ån mot
Flyinge stationssamhälle byggdes. Idag håller
självsådda träd på att spränga sönder den fina
muren med stenbroar. Bara en av kanalerna
finns kvar som igenväxande dike. Wattning¬
en borde återfå sin forna funktion: dricksplats
för hästar på den långsluttande sidan och
charmerande promenadstråk på murkrönet.

12. Kastanjegården har sedan mitten på 1800-talet
varit omgiven av kastanjer som på 60-talet er¬
sattes med nya som idag är döende på grund
av felaktig beskärning och påkörningsskador.
Gården är kommunikationsyta, träningsba¬
na och hela anläggningens centralpunkt. Det
är en ytterst grannlaga uppgift att ge den en
utformning som estetiskt, funktionellt och
historiskt lever upp till omgivningen.

13. Parken är idag en ytterst misshandlad kultur¬
park som lider av lång vanvård. En träd-
vårdsplan med nyetablerings- och markvår¬
dande insatser är färdig under 86. Men Bygg¬
nadsstyrelsen som beställt planen borde få
hjälp med utförandet och fördjupade hand¬
lingar.

14. Varmblodshingstgravarna är unika. De represen¬
terar den svenska varmblodsrasens äldsta och
mest omfattande minnesmärke. Även här
håller förfallet på att ta överhanden. Stenarna
är i starkt behov av restaurering, riksantikva¬
rieämbetets stenrestaurerare kan vidta åtgär¬
der sommaren 87 och sponsorer jagas.

15. Lövteatern är idag bara murkna rester av en
magnifik avenboksboské. Den borde defini¬
tivt restaureras.

16. Ehrengranatsbanan finns ännu inte i sinnevärl¬
den men är ett angeläget projekt dels av histo¬
riska och estetiska skäl och för att Flyinge be¬
höver fler träningsbanor.

17. Labyrinten är en av de element i parken som
Ehrengranat anlagt och bestod av en plante¬

rad jordvall i spiralform. Man kan fortfaran¬
de skönja jordformerna men planteringen har
helt och hållet förvuxit. Självklart borde den
restaureras.

18. Hasselodlingen anlades vid sekelskiftet och är
dessvärre full av självsådda träd och brän¬
nässlor. Den kunde bli ett mycket vackert löv-
gångssystem om man rensade bort all ovid¬
kommande vegetation.

19. Warren Hastingsbanan är ett magnifikt ovalt
rum där man främst bör vårda brynträden så
att formen inte slås sönder — samt vårda den
magnifika Quercus petrea som skyddar full-
blodshingstgravarna runtom.

20. Flyinge har ingen självklar entré. En idé är att
ta fasta på hingststallets brandtorn och be¬
trakta den som ett ståtligt blickfång i änden av
en allé från öst. Man kunde få en fin entrégård
framfor flyglarna omgiven av klippta träd el¬
ler.. . Projekteringen återstår.

21. Mölledammen, redan i 1750 års plan betecknad
som ”gammal igenvuxen damm”, borde
återupprättas som vattenyta. Historiskt och
estetiskt ett fint element i anläggningen som
dessutom kan användas som fågelsjö

22. Möllevallen
23. Kävlingeån
25. Galoppbanan
26. Beteshagar
27. Västra allén är delvis i bedrövligt skick och har

stora luckor. Den är i behov av stora vård- och
nyetableringsåtgärder. Det berättas om dess
tillkomst att Ehrengranat som veterinär ofta
bad om ett träd till sin allé istället för arvode.

28. Östra allén
29. Kanlerna innehåller idag nästan inget vatten

och är totalt ovårdade. Några är igenfyllda
och utmed kanterna breder nässlor och sly ut
sig. Här finns ett spännande parkelement att
återskapa med broar, öar och stränder.

30. Körväg runt hela Flyinge vore en fin attraktion
och ett tillskott till de begränsade tränings-
möjlighetema.

31. Brandtornet
32. Plommonängen kallas den glänta som finns i

parken mellan Ehrengranatsbanan och löv¬
teatern. Ett gammalt plommonträd finns kvar
och ur detta kunde man få fram en ny genera¬
tion träd som kunde planteras på plommon¬
ängen istället för de självsådda björkar som nu
helt omotiverat står där.
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Warren Hastingsbanan, ursprungligen en beteshage, fick på
1890-talet sin ovala form och funktion som körväg. 1904 grav¬
sattes fullblodshingsten Warren Hastings mitt på gräsovalen
och en Quercus petraea planterades vid graven. Senare har flera
fullblodshingstar begravts runt den magnifika eken. (Hingsten
W.H. föddes 1874 i England. Efter en framgångsrik galoppör-
karriär importerades han 1881 till Flyinge för avel. Han var
uppkallad efter den engelske statsmannen, omstridd men fram¬
gångsrik imperiebyggare i Indien)
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SMÄRRE MEDDELANDEN OCH NOTISER

Impressioner från Wörlitz

Dendrologernas resa i Östtyskland 1984 gick bitvis
i Goethes fotspår. Inte minst upplevde man det i
Wörlitz, där man i Apollotemplet hade målat upp
ett citat ur ett brev från Goethe till Charlotte von
Stein, 14 maj 1778, där Goethe beskriver sin be¬
undran av parken. Aven om mer än tvåhundra år
förflutit från det brevet skrevs och mycket av par¬
ken har förändrats kan man dock instämma i Goet¬
hes förtjusning över anläggningen. De arkitektoni¬
ska huvuddragen och den fantastiska stämningen
finns kvar.

Så här skrev Goethe:

Hier ist’s jetzt unendlich schön. Mich hat ges¬
tern abend, wie wir durch die Seen, Kanäle und
Wäldchen schleichen, seher gerürt, wie die Götter
dem Fürsten erlaubt haben, wie ein Märchen, das
einem vorgetragen wird, und hat ganz den Cha¬
rakter der Elysischen Felder. In den sachtesten
Mannigfaltigkeit fliesst eins in das andere. Keine
Höhe zieht das Aug’ und das Verlangen auf einen
einzigen Punkt, man streicht herum ohne zu fra¬
gen wo man ausgegangen ist und hinkommt. Das
Buschwerk ist in seiner schönsten Jugend und das
Ganze hat die reinste Lieblichkeit.

Följande bilder kanske i någon mån kan illustrera
eller återge något av det sköna som inspirerade
Goethe till dessa rader.

Parken är densamma som på Goethes tid, trots de
förändringar som trädens och buskarnas växande,
död och förnyelse ständigt fört med sig. Männi¬
skorna som rör sig i parken måste känna samma

undran och vördnad inför den skönhet som ska¬
pats där — en lycklig förening av en givmild natur,
en måttlig teknik och ett stort mått dendrologisk
kunskap och makt.

Gunnar Åkerblom

5 >

, *»* IL
I ’>’ ’

>

En gondolflotta väntar på att få föra parkens besökare genom
sjö- och kanalsystemet i den vidsträckta parken.

Wm.: /. -
r ,

På vandringen genom parken —
genom sviter av landskapsrum om¬
givna av blommande häckar med
märkliga byggnader — Götiska hu¬
set eller fantasiväckande enkla
konstföremål
känner man något av detta
ohne zu fragen wo man ausgegang¬
en ist und hinkommt.”

-
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Ett genombrott fór handikappträdgården?

Trädgårdar för handikappade — vad är det? De
flesta undrar säkert, i varje fall i Sverige. I England
har trädgårdar för rörelsehindrade utprovats
grundligt redan för mer än tjugo år sedan av läka¬
re, terapeuter och trädgårdsexperter av alla slag,
och har befunnits vara av stort värde som hjälpme¬
del för rehabilitering och terapi för alla åldrar och
för de flesta handikapp.

I Sverige finns ett fåtal, mest avsedda för de¬
monstration av idén. I den kända Rottnerosparken
i Värmland, t ex, och vid ”Träslottet”, Willy Ma¬
ria Lundbergs idérika skapelse, i Arbrå. Linkö¬
pings kommun har anlagt en intill pensionärsbo-
städer, som har blivit mycket populär. Säkert finns
det några till som den på privat initiativ tillkomna
vid ett pensionärshem i Vallentuna, varom mera
nedan.

Nu har emellertid något hänt, som gör att man
kan hoppas på att idén får den spridning och er¬
kännande den är värd. Danderyds sjukhus kunde
nämligen våren 1986 inviga en anläggning av detta
slag, som ifråga om variation och genomtänkt ut¬
förande förmodligen saknar motstycke i Sverige.
Det är vidare en anläggning som inte utförts en¬
bart för demonstration utan också redan från star¬
ten fungerar som avsett. Att klara det vanliga livet
utanför sjukhuset är ju syftet med all verksamhet
på rehabiliteringskliniken. I den här trädgården
kan patienter nu träna sig att med hjälp av speciel¬
la anordningar och skötselmetoder så småningom
klara en egen täppa. Principen är enkel. Man höjer
odlingsytorna till lämplig höjd för den som måste
arbeta i rullstol eller kan göra det stående. Men för
att fungera väl måste allt vara väl genomtänkt, det
gäller inte minst redskapen. Det bör tilläggas att
detta trädgårdsarbete är mångsidigt användbart
vid all slags rehabilitering.

Klinikchefen, docent Lars Normell, som tagit
initiativet till denna anläggning, berättade i sitt in¬
vigningstal om utvecklingen i andra länder, fram¬
för allt i föregångslandet England, och om den inte
alldeles lätta vägen fram till planens genomföran¬
de vid Danderyds sjukhus. Landstinget hade tve¬
kat, minst sagt, lämplig plats var svår att finna, osv.
Nu kunde vi som var närvarande vid invigningen
emellertid med egna ögon se hur trädgården tagil
form i nära anslutning till rehabiliteringsavdel-
ningen i en vinkel mellan de höga huskropparna

och med en liten parkdunge i bakgrunden. Så myc¬
ket som möjligt är uppbyggt av standardelement;
markbeläggningen av halkfria betongplattor, od-
lingsbäddarna av trä. Med tanke på att de männi¬
skor som får sin rehabiliteringsträning här kan
möta trädgårdar med skiftande förhållanden när
de lämnar sjukhuset, har höjder och jorddjup på
odlingsytorna varierats betydligt och många olika
redskap och odlingsmetoder prövas. Många prak¬
tiska redskap, en del fina konstruktioner framtag¬
na på avdelningen visades. Redan vid detta tillfälle
var många rörelsehindrade patienter i full verk¬
samhet, några i rullstol, och man kunde lätt före¬
ställa sig att detta kommer att bli en plats inte bara
för nödvändig träning utan också för trivsam av¬
koppling, vilket är en viktig aspekt.
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trädgård i Maidstone. Besöket där av några den-
drologer som avvek från den då pågående Eng-
landsresan för att studera denna mycket speciella
trädgårdsform, gav impulsen till handikappträd¬
gården på Rottneros och för åtskillig men hittills
ganska verkningslös propaganda för denna fina
idé.

- Gösta Adelswärd
r "»fr : ’ ..

Servicehuset Väsbygården i Vallentuna

WÊÊÊÊÊ
Mellan huvudbyggnaden och flyglarna mot söder
fanns en ödsligoch förtorkad gräsyta på ungefar 30
x 17 m, som ingen hade någon glädje av.

Sommaren 1981 var planerna på renovering och
tillbyggnad av hela anläggningen långt framskrid¬
na. ”Grassteppen” rymdesalls inte i programmet.

Sigrid Nyberg — nytillträdd chef för äldreom¬
sorgen i kommunen — slog stopp i projekteringen
och lyckades fa in en generös och positiv anda på
alla nivåer både vad gällde inre och yttre miljö.

”Grassteppen” togs med i trädgårdsplanering-
en. Vi gjorde trädgårdskurs tillsammans för perso¬
nal och gäster. Vi satte och sådde i början av maj
och planterade ut det förkultiverade i början av
juni.

I V

iL
* i

II

Utan många bidrag, framfor allt från firmor i
trädgårdsbranschen, hade väl denna anläggning
svåreligen kommit till stånd, ty landstinget tycks
ha hållit hårt om pungen. Men det föreföll som om
idén väckt stort intresse bland alla inblandade och
att arkitekt LAR Heinz Brand vid Martinssons
landskapsarkitektkontor och entreprenören, Jungs
Trädgårdsplanterings AB, ägnat mycken omsorg
åt varje detalj.

Man får hoppas att denna välplanerade handi¬
kappträdgård ansluten till ett stort och ansett sjuk¬
hus med en redan imponerande rehabiliteringskli¬
nik, skall ge idén status så att liknande anläggs på
andra håll och i andra sammanhang. Trädgårdar
för handikappade har nu så länge prövats med
utomordentliga resultat, de passar gamla och
unga, mer eller mindre rörelsehindrade, som reha¬
bilitering och terapi, som fysisk och psykisk stimu¬
lans. Vad höves oss mera bevis?

För Lustgårdens läsare är tanken inte ny. I årg
53 1972 står ett litet reportage från en handikapp-

I

.

Odlingsgården under anläggningsskedet. Bilden tagen från
övre våningens dagrum. I förgrunden förkultiverade plantor i
kruka.
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I mitten av september kom belöningen med
skördedag och skördefest — alla hjälpte till.

Personalen, inkl vaktmästaren, är nu inskolad
så att verksamheten går vidare utan speciell hjälp
utifrån.

Men utan Sigrid Nyberg hade det ingenting bli-

Duvträdet upptäcktes 1869 i Kina av missionä¬
ren Abbé David som fått ge trädet sitt namn. Trä¬
det tillhör familj Nyssaceae. Bladen är stora, sågade
och har ingen höstfärg. Blommorna är små och
oansenliga men omges av två stora hölsterblad som
är mycket tilltalande när de viftar för vinden.

Familjen Söderströms vårdträd som står här på
söderslänten ned mot Årstaviken är nu 17 år gam¬
malt och cirka 4—5 meter högt. Det har ännu ej
blommat men förhoppningsvis kanske det kan bli
till året 1987. Vi önskar ägarna ett — Lycka till!

Inga H Jungstedt

vit.

John Dormling

Ett exotiskt träd
En kvällsvandring med dendrologer under hösten
-86 utgick från Tantolunden på Södermalm och
fortsatte utmed Årstaviken strand. Vi besökte
Eriksdalslundens koloniområde som under året fi¬
rat sin 80-åriga tillvaro.

På kolonilott IB hos familjen Söderström, be¬
undrade vi något så ovanligt som Duvträdet (Näs-
duksträdet) Davidia involucrata. Det är mycket säll¬
synt på denna breddgrad eftersom härdigheten
anges till Zon 1. Det finns exemplar som blommat
i Göteborgs botaniska trädgård.

Stadgar fór
Föreningens fór Dendrologi och Parkvård
Fond till Minne av Sven A. Hermelin
§ 1. Föreningens för Dendrologi och Parkvård

styrelse har grundat stiftelsen för att hedra
minnet av Trädgårds- och landskapsarkitek¬
ten Sven A. Plermelin.

Föreningens medlemmar, liksom utomstå¬
ende, kan genom att sända bidrag till minnes¬
fonden främja insatser inom parkvård och
trädgårdskonst, områden som låg Sven A.
Hermelin varmt om hjärtat.

§ 2. Ändamålet med stiftelsen är att stödja åtgär¬
der, som siktar till praktiska insatser inom
parkvården t ex skötsel och restaurering av
värdefulla park- och trädgårdsanläggningar.

§3. Förvaltningen av stiftelsen skall handhas av
Föreningens för Dendrologi och Parkvård
styrelse. Styrelsen beslutar om utdelning av
medel från fonden.

§ 4. Av avkastningen får 80 % tagas i anspråk för
bidrag enl. §2. Övriga 20% tillfaller och
ökar fondkapitalet. De första fem (5) åren ut¬
delas inga medel utan hela avkastningen
läggs till kapitalet.

§5. Bestämmelser rörande skötsel och förvalt¬
ning lämnas i arbetsordningen, som fogas till
denna stiftelseurkund som bilaga.

Stiftelsens styrelse får ändra, upphäva eller
komplettera bestämmelserna i arbetsord¬
ningen i den mån detta inte innebär att arbet¬
sordningen därefter står i strid med bestäm¬
melserna i denna stiftelseurkund.

§ 6. Stiftelsen skall inte stå under statlig eller an¬
nan offentlig tillsyn.
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Arbetsordning fór stiftelsen
§ 1. Stiftelsens angelägenheter handhas av dess

styrelse bestående av tre (3) ledamöter.
§ 2. Föreningens styrelse utser och entledigar stif¬

telsens styrelseledamöter.
§ 3. Styrelsen är beslutsför när två (2) ledamöter

är närvarande.
§ 4. Stiftelsens namn tecknas — förutom av sty¬

relsen — av den eller de personer, som styrel¬
sen därtill bemyndigar.

§ 5. Stiftelsens verksamhets- och räkenskapsår är
kalenderår. Styrelsen upprättar för varje ka¬
lenderår en verksamhetsberättelse samt resul¬
tat- och balansräkning.

§ 6. Stiftelsens förvaltningoch räkenskaper grans¬
kas årligen av föreningens revisorer.

les därför om medel ur Försäkringsbolaget HAN-
SAS Stiftelse för svenska trädgårdsodling till ett
belopp i storleksordningen

3000—5 000 kr

för att möjliggöra ett fullföljande av utredningen
och det arbete, som nu helt ideellt sköts av några
föreningsmedlemmar med känsla att få till stånd
en hortikulturell pärla — en huvudstadens egen
botaniska trädgård på Frescati.

Gösta Winqvist
professor, ordf.

Helmuth Wanderoy
hortonom, sekr.

Trädgårdsnäringens Riksförbund
Karin Rubin
Box 9089
121 09 Johanneshov

Bergianska trädgårdens framtid.
Information RECENSIONER
Vid ordinarie styrelsemöte i Föreningen för Den¬
drologi och Parkvård den 10 mars 1985, diskutera¬
des enl § 26 i protokoll för nämnda sammanträde
Bergianska Trädgårdens framtid. Framhöll arki¬
tekt LAR Walter Bauer hur angeläget det är att
trädgården rustas upp på befintlig areal och innan
den används för annan byggnation.

Diskussionen utmynnade i att en kommitté till¬
sattes för att utreda och föreslå åtgärder med sikte
på att få till stånd en vår huvudstad värdig botanisk
trädgård på den yta, som nu finns disponibel.

I kommittén ingår friherre Gösta Adelswärd
(föreningens dåvarande ordf.), arkitekt LAR Wal¬
ter Bauer, med dr Fredrik von Feilitzen, arkitekt
LAR Inga Hermelin-Jungstedt och justitierådet
Torkel Nordström.

Fotografier har tagits, kartor iordningställts och
skrivelser avsänts till ett flertal föreningar och säll¬
skap med trädgårdsanknytning, vilka underteck¬
nat ett upprop. Bland dessa kan nämnas: Land¬
skapsarkitekternas Riksförbund (LAR), Sveriges
Trädgårdsanläggningsförbund (STAF), Svenska
Plantskolors Riksförbund (SPR) m fl, varefter en
skrivelse med bilagt upprop tillställts statsrådet
Svante Lundkvist, vilken vidarebefordrat ärendet
till utbildningsdepartementet, där det registrerats
och fått Björn Brandt som handläggare.

Allt detta har givetvis kostat i form av fotografi¬
er, kopieringar, porton etc. — i dag närmare 2 000
kr. För gjorda och för kommande kostnader anhål-

Trädgårdsböcker fór alla
Ulla Molin lär väl ej behöva närmare presenteras
för Lustgårdens läsare. Som redaktör för Hem i
Sverige, skapare av Gröna gården i Helsingborg
och på många andra sätt har hon som få svenska
trädgårdsarkitekter, full av idéer och utan scha¬
bloner, bidragit till att ge vårt land en bättre träd-
gårdskultur.

Lisa Bauer, sedan många år konstnären bakom
våra omslagsbilder och varmt uppskattad medar¬
betare på dessa blad — ack, om flera medlemmar
vore lika flitiga bidragsgivare — är oöverträffad
när det gäller att fånga det väsentliga i en trädgård,
ett träd, en blomma, deras form och själ.

Tillsammans bildar de ett oslagbart par för en
trädgårdsbok. Det framgår av Ulla Molins ”Leva
med trädgård” (Förlag Wiken 1986) illustrerad,
förutom av Lisa Bauer, med foton i färg och svart¬
vitt av författaren jämte flera andra utmärkta foto¬
grafer.

Det är två trädgårdar som skildras, en ganska
stor, en mindre, bägge i Skåne vid befintliga hus
men annars skapade i det närmaste från scratch.
Man får följa utvecklingen genom planer, teck¬
ningar, foton och känner sig snart som hemma i de
”sju trädgårdar i en”, som var den första anlägg¬
ningens särmärke. Överraskningarna, spänning¬
en i mångfalden, idérikedomen, trivsamheten —
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överallt skulle man vilja slå sig ned. Ty allt är så ge¬
nomtänkt av en människa som vill bo i sin träd¬
gård. Och överallt stöter man på tankar och erfa¬
renheter om växter, material och metoder.

Detsamma gäller trädgård nummer två, betyd¬
ligt mindre, där författaren med obruten skapar¬
kraft tar itu med en tillsynes ganska omöjlig upp¬
gift. ’’Omöjligt” tycks dock ej finnas i denna dams
vokabulär och så småningom växer också här fram
en ny trädgård av vilken man gärna skulle vilja
stjäla betydande delar. Och det är ju på sätt och vis
också möjligt. Idéer kan lånas utan att kopieras
och de meddelas generöst liksom erfarenheter och
tips om det mesta som kan förekomma i eri träd¬
gård.

fattligt beskrivs hur en sådan trädgård bör vara be¬
skaffad. Det är i princip vanligtvis inga märkvär¬
digheter som krävs. Genom att bygga odlingsbäd-
dar av lämplig höjd kan man t ex möjliggöra för en
rullstolsbunden att ägna sig åt trädgårdsodling.
Och för var och en med dålig rygg gäller detsam¬
ma. Men det finns mängder av detaljer som måste
vara väl genomtänkta och samordnade. Allt detta,
planering, materialval — t ex vid markbeläggning

— odlingsmetoder, växtval och redskap — det se¬
nare en mycket viktig detalj — mm, behandlas
med största sakkunskap.

Ett kapitel om särskilda anordningar för synska¬
dade ingår också. Redan efter första världskriget
anlades i England trädgårdar för blinda som kan
sägas vara de första handikappträdgårdarna.

I ett avslutande kapitel ges exempel på vad som
gjorts på området i England och Sverige. England
är föregångslandet där det nu finns ett ganska stort
antal ”Gardens for the Disabled and Handicap¬
ped”. Först gjordes där noggranna studier vid
sjukhus och andra institutioner där expertis av alla
slag var involverad. Utvärderingen visade ett över
all förväntan positivt resultat. När det sedan om¬
sattes i praktiken skedde det på typiskt engelskt
maner till stor del genom insatser av frivilliga orga¬
nisationer. Sådan ”välgörenhet” är ju som bekant
nära nog skamlig i vårt fädernesland, men har i
England främjat den goda saken i hög grad.

Författarna har hämtat en hel del erfarenheter
därifrån men många utmärkta idéer och goda råd
kommer ur egen fatabur.

Bildmaterialet, egna foton och teckningar, kom¬
pletterar bra och instruktivt.

De här anmälda böckerna vore värda en utförli¬
gare presentation, men har tyvärr kommit redak¬
tionen tillhanda först när denna skrift var så gott
som färdig. Den som väljer dem ur floden av da¬
gens trädgårdsböcker gör ett mycket gott val.

Gösta Adelswärd

Det är bara att skaffa denna mycket vackra och
charmfulla bok, bläddra i den, läsa den, njuta av
bilderna, lära och hoppas att våren kommer snart.

Trädgårdar för handikappade och rörelsehind¬
rade har behandlats i denna årsskrift redan 1972,
men att omsätta tanken i praktiken här i Sverige
har gått trögt. Några lyckade exempel finns dock.
Det troligen senaste är den ovan beskrivna träd¬
gården vid Danderyds sjukhus, som troligen kom¬
mer att spela en stor roll i rehabiliteringsarbetet.
En annan väl genomtänkt och planerad trädgård
av detta slag, som dock mera har karaktären av de-
monstrationsanläggning, finns sedan flera år vid
”Träslottet” i Arbrå, Willy Maria Lundbergs
märkliga skapelse.

Upphovsmän är Irja och Håge Persson, bägge
trädgårdsarkitekter, som ingående studerat såda¬
na trädgårdar. Deras egen vill de kalla ”trädgård
för alla” med den mycket riktiga tanken att en
mera lättskött trädgård inte bara behövs för gravt
rörelsehindrade människor utan förr eller senare
för de flesta som trots tilltagande ålder eller diverse
krämpor vill fortsätta med vad som lär vara vårt
lands mest utbredda fritidssysselsättning.

De har nu givit ut en liten bok, ”Trädgård på
lätt sätt” (LT:s Förlag 1986) där det klart och lätt-



Styrelseberättelse 1984

Föreningens verksamhet har under året varit myc¬
ket livlig och omfattande vad beträffar resor och
exkursioner. Dessa ha även till en del varit mycket
attraktiva och i vissa fall övertecknade. En tänkt
Gävle-exkursion har dock måst inställas med an¬
ledning av för lågt deltagarantal.

Medlemsantalet har fått en obetydlig ökning
vilket framgår av översiktstablån. Som främsta or¬
sak härtill förutom intresset för föreningens arbete
och inriktning bör nämnas ordförandens artikel i
tidskriften ”Utemiljö” jämte den uppmaning som
riktats till medlemmarna att till inträde föreslå
vänner och bekanta. Detta har medfört 67 nya
medlemmar alla kategorier. Tyvärr har avgången
varit nästan lika stor. Nya ansträngningar från nu¬
varande medlemmar att fortsätta sin kampanj
gagnar i högsta grad föreningen och dess verksam¬
het.

Föredrogs genomförandet av 1984 års program
enligt följande:

27 maj Ängsö nationalpark besöktes under
Mårten Smedbergs ledning under halvbra
väderleksförhållanden. Trots detta och
därmed uteblivna badmöjligheter
hade ett 50-tal medlemmar infunnit
sig. Ett av minnena från detta besök
var den unika växtplatsen för guc-
kusko.

Resan återupprepas 1985.

31 maj— Den östtyska resan samlade nätt och
10 juni jämnt det antal deltagare som fordra¬

des för att den skulle kunna genomför¬
as. Samtliga deltagare var dock obe¬
skrivligt nöjda med densamma och vill
gärna ge Klaus Stritzke en eloge för upp¬
läggning och genomförande.

genomförde Mårten Smedberg ett av sina
”allra sista” besök på Gotska Sandön
med 57 deltagare vilken många gett
sina varma lovord och uttryckt sin
glädje över att inte ha missat detta uni¬
ka besök. De varma yttringarna över
ledarens goda ciceronskap har inspire¬
rat honom att under 1985 göra ytterli¬
gare en ’sista’ tur.

hade Arne Lindgren bjudit in till en fjäll¬
tur i Härjedalens Storsjö och detta vid
en tidpunkt då markfloran var som rik¬
ligast samtidigt som myggplågan var
den minsta tänkbara. De 9 deltagarna
bildade en lättmanövrerad grupp för
heldagsturer i bil eller pr apostlahästar
i olika typer av kulturlandskap. Särskilt
lyckad var tidpunkten då veckan inte
uppvisade en enda regndroppe medan
det övriga landet rapporterade sky-
fallsliknande regn på många håll. He¬
der för en väl genomförd fjälltur!

21 augusti besöktes Nynäshamn och Nynäs gods
på en tur ordnad av Inga Jungstedt som
en eftermiddagsresa. En verklig fullt¬
räff för de c 50 deltagarna.

I Nynäshamn planterades i Svan¬
dammsparken — som ett led i PR-

”Lustgården” 1983 utkom — med bidrag från
Kungl Patriotiska Sällskapet — under februari
1984 och omfattade 63 sidor. Bland artiklarna kan
nämnas föreningens resor och exkursioner till
franska Côte d’Azur, 1982, Skåneexkursionen
1981 och Skåne-Bornholmsresan 1982. De höga
tryckningskostnaderna är främsta orsaken till det
minskade sidantalet men intressanta artiklar mot¬
tas med största tacksamhet.

Föreningens 65:te årsmöte avhölls på Djur¬
gårdsbrunns Värdshus. Under sedvanliga förhål¬
landen hälsade ordf friherre Gästa Adelswärd ett 100-
tal medlemmar välkomna. Under valförrättning¬
arna omvaldes i styrelsen för perioden 1984—1986
Fru Ulla Ditzinger, Fru Vera Gade, Fil. lic. Ingrid
Lundholm, amanuens Tor Nitzelius och fil. dr.
Ingvar Nordin. Likaledes omvaldes som supplean¬
ter grevinnan Ebba Horn af Åminne och Docent
Örjan Nilsson. Som revisorer för 1984 års förvalt¬
ning omvaldes forstmästare Björn Ditzinger och
major Allan Dickson med hovrättsassessor Per
Christian Boholm som suppleant.

Valberedningen utgörs av Björn Ditzinger jäm¬
te redaktör Margareta Sandström och fru Brita
Söderberg.

Förelädes årsmötet styrelseberättelsen för 1983
jämte den ekonomiska redovisningen vilka efter
revisionsberättelsens föredragande och på reviso¬
rernas förslag med godkännande om ansvarsfrihet
lades till handlingarna.

28—30
juni

15—21
juni
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ringar man utfört där i vissa parkområ¬
den. För närmare redgörelse för detta
överlämnade han ord och bild till träd¬
gårdsarkitekt Klaus Stritzke, som på ett
övertygande sätt delgav tittarna sina
synpunkter på dessa arbeten, vilka
kommenterades till 2 parallella bilder
av områdena, ofta tagna med något års
mellanrum för att visa hur det såg ut då

— och som jämförelse nu. Bl a visades
bilder från Herrenhausen med sina ar-
betskrävande blomsterrabatter i de fö
ganska sterila gräsmattorna.

När ska då en restaurering sättas in?
Jo, vid ung 200 års ålder börjar en park
förfalla och är då mogen för åtgärder.
Men det kan även aktualiseras tidigare
— om och när den börjar växa igen. En
restaurering innebär dock inte att det
bara är att plantera in grupper av träd
någonstans i området. Nej, för att göra
en återuppbyggnad krävs att man har
en noggrann dokumentation av hur
området såg ut tidigare. Men också en
tänkt restaurering kan mötas av hin¬
der. Då i t ex form av gamla träd som
man inte har hjärta att falla. Något
som också är av vikt vid en restaureing
är att frilägga och därmed ta fram
blickpunkter så att besökaren lockas gå
vidare ’mot nya mål’.

Gösta Adelswärd berättade om den ori¬
ginelle furst Pückler samtidigt med
Klaus Stritzkes vackra bilder från den¬
nes märkliga park i Muskau. Denne
ville nämligen göra om sitt lilla fursten-
döme till en enda stor park. För detta
saknade han dock medel, varför han
gifte sig rikt! Ganska snart gjorde han
dock av med hustruns förmögenhet
och skiljde sig då för att kunna gifta sig
rikt igen. Något nytt giftermål blev det
dock aldrig även om möjligheterna
fanns bland många förmögna damer.
Själv ruinerade han sig på detta arbete
och drevs slutligen att sälja hela områ¬
det. Så småningom förföll parken men
lyckligtvis hade en konstnär gjort mål¬
ningar av och i densamma varför den
nu genomförda återuppbyggnaden
kunnat göras mycket stilenlig.

programmet ”Plantera ett träd” — ett
exemplar av himalayabjörken, Betula
jacquemontii, på en av stadsträdgårds¬
mästare Börje Söderlund anvisad
plats.

Till Nynäs gods medfördes även ett
ex av Laburnum x vossii, som värd¬
folket friherre och friherrinnan von
Platen, lovade plantera på utvald plats.
Efter kaffe m m, som värdfolket be¬
stod, gjordes en promenad i den vackra
parken.

planerades ett besök till Gävle-trakten15—16
september med ”Silvanum”. Valls hage och Jäd-

raås som tänkta besöksmål. Pga för
lågt deltagarantal måste dock densam¬
ma inställas.

9 novem- samlades ett 70-tal intresserade till den
sedvanliga bildvisningsaftonen på
KSLA. Hälsade ordf. de närvarande
välkomna och uttryckte han sin glädje
över att så många hörsammat inbju¬
dan. Något egentligt program var inte
uppgjort men visades en mängd bilder
från årets resor och exkursioner.

Först i raden var professor Gösta
Winqvist, som visade en del mycket
vackra bilder från den av Athéninstitu-
tet anordnade Greklandsresan, vilka
bl a visade den mycket rika ängsfloran
och framförallt en rad olika arter av det
intressanta Ophrys-släktet, en orkidé¬
grupp, som lever i ett för insekterna
själva okänt förhållande till vissa ste-
kelarter. Varje art har sin egen stekelart
som sköter pollineringen. Särskilt vac¬
ker är Ophyrus speculum och en an¬
nan nästa lika vacker art är O. sprune-
ri, som fått sina namn efter en orkidé¬
forskare vid namn Spruner, vilken
särskilt ägnat sitt intresse åt Medel¬
havsområdets orkidéer.

Näst i raden visade Fr. Margit Helk-
daij vackra naturbilder från fjällturen i
Härjedalens Storsjö av vilka även
framgick att man under denna regn¬
rika sommar haft tur med vädrets
makter.

Gösta Adelswärd introducerade studie¬
resan till Öst-Tyskland och de restaure-

ber
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medlemsvärvning, föredragshållare till årsmötet,
inventeringar av svenska trädgårdar, generalre¬
gistrets för ”Lustgården” fortsättning liksom ett
forfattarregister, utseende av hedersmedlem, 1986
års resor och exkursioner, där bl a finns förslag på
Väst-Tyskland, rosariet i Norrköping, någon ’sur-
prise-resa’ mot för deltagarna okänt mål, en fjäll¬
tur till Stora Blåsjön samt Jönköping med Tagels
gård, Strömsberg och Lyckås. Vidare har beslu¬
tats om ett matrikelinförande i ”Lustgården”
1984.

Som funktionärer har under året nedanstående
fungerat:

Gösta Adelswärd som ordförande och redaktör,
Helmuth Wanderoy som sekreterare och skatt¬
mästare, Mårten Smedberg som v. ordförande,
René Dombret, Inga Jungstedt och Mårten Smed¬
berg i resekommittén, Gösta Adelswärd, Örjan
Nilsson och Helmuth Wanderoy i redaktionskom¬
mittén, förutom alla dem som åtagit sig att arran¬
gera och leda resor och exkursioner, vilka nämnts
ovan.

Till alla dessa och till alla dem som medverkat i
medlemsanskaffningen under året ber styrelsen få
framföra sitt varmaste tack.

”Lustgården” och dess äldre årgångar, av vilka
de flesta ännu finns i lager har rönt sedvanlig efter¬
frågan. Det tidigare aviserade arbetet för framtag-
ning av nya korrespondenskort har resulterat i att
nya sådana finns tillgängliga för inköp hos sekr till
en kostnad av 5 kr/st inkl linnepressat kuvert av
passande storlek. Korten finns i 2 färger, svagt gul
och ljus mellangrön.

Ytterligare bildkompletteringar från
denna resa visades av civiljägmästare
Gunnar Åkerblom i ett bildprogram av
egna upptagningar och med dessa
sammanförda bilder från ingenjör
Margareta Wiberg och fr Elisabeth
Lönbergs bildförråd.

Mårten Smedberg redogjorde på sitt
oefterhärmliga sätt för 1985 års pre¬
liminära reseprogram. Särskilt Eng-
landsresan tycks tilldra sig stort intres¬
se. Själv propagerade han för de i eget
arrangemang förlagda turerna i Ena-
forsholm, där han leder ’skidåknings-
veckor i horisontalläge’. Som vanligt
hade han med hjälp av hustru Britta
dukat ett bord rikt på smör, bröd, ost av
olika slag, gröna och blåa vindruvor
samt kex till vilket serverades rödvin.
Till det avslutande kaffet/théet tillhan¬
dahölls av Britta bakad chokladkaka
överströad med cocos. Övriga med¬
hjälpare, som ställt upp var, fru Ulla
Fant, fru Gunhild Söderbaum och as¬
sessor Per Christian Boholm. Denna
mycket lyckade afton utgjorde även av¬
slutning på årets program.

Trots det ökade medlemsantalet har
färre medlemmar deltagit i förening¬
ens arrangemang, vilket till stor del
torde tillskrivas den osedvanligt regn¬
rika sommaren.

Styrelsen har, förutom vid ett konstituerande sam¬
manträde då Mårten Smedberg utsågs till v. ordf.
och Helmuth Wanderoy fick förnyat förtroende
som sekreterare och skattmästare haft ett sam¬
manträde. Vid detta behandlades bl a Bergianska
Trädgårdens förfall och beslöts att en uppvaktning
i ärendet skulle ske. Vidare beslöts att intensifiera
genomförandet enl mottot ”Plantera ett träd”,
vilket under året bl a genomförts enl ovan i Nynäs¬
hamn och på Nynäs gods.

Föreningens arbetsutskott (AU) har träffats vid
3 protokollförda sammankomster och 1 telefon¬
sammanträde. Det senare rörande ”Föreningen
för Dendrologi och Parkvårds Fond till minne av
Sven A. Hermelin”. Vid dessa har, förutom ekono¬
miska rapporter och ”Lustgårdens” innehåll, dis¬
kuterats frågor kring 1984 och 1985 års resor och
exkursioner, vårpromenader, bildvisningsafton,

Uppsala i januari 1985

Föreningen för Dendrologi och Parkvård

Dess styrelse

Gösta Adelswärd
Ordf.

Helmuth Wanderoy
Sekr.
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Styrelseberättelse 1985

fick föreningen möjlighet inkomma med svar.
Med anledning av inlämnade uttalanden från

olika berörda instanser, hölls i slutet av oktober ett
informationsmöte i Simrishamn, under vilket fil.
lic., fru Ingrid Lundholm framförde föreningens syn¬
punkter i denna fråga. De gjorda inläggen bidrog
till att de främmande träd, som nu finns, ska få gå
sin naturliga undergång till mötes. Ett beslut, som
i princip, innebär att många av dem kommer att
finnas kvar i 75 à 100 år — kanske längre.

Föreningen har påbörjat fortsättningen på gene¬
ralregistret över innehållet i ”Lustgården”, som ti¬
digare endast omfattat åren 1920—1949. Det har
länge varit ett önskemål att kunna fortsätta detta
arbete. Men då det varit enormt arbetskrävande
har ingen vågat sig på det. Med datorns inträde på
marknaden har situationen ljusnat i hög grad.
Fullt sysselsatt med detta jättearbete är nu fru Vera
Gade i Norrköping, vilket föreningen tackar för på
det allra varmaste.

1985 har ur föreningens synpunkt varit ett hän¬
delserikt år, som förutom det positiva även påver¬
kat en del aktiviteter i negativ riktning. Till dessa
räknas bl a utskicket av ”Lustgården”, som för¬
dröjdes så att årgången för 1984 kunde nå medlem¬
marna först under 1985. Därtill har den ekono¬
miska situationen medfört stora extra- och oberäk¬
nade kostnader för exkursionsdelen, varför beslut
fattats om att sammanslå årsböckerna för 1985 och
1986. Därmed skulle en del kunna tas igen av det
under året förlorade kapitalet.

Arbetet med stadgar för ”Föreningen för Den¬
drologi och Parkvårds Fond till Minne av Sven A.
Hermelin” har fortsatts och under tiden till dess
färdigställande uttages inga medel från den
14.257:40 kr uppgående summan.

Under året har fyllnadsval företagits för ersät¬
tande av de framlidna ledamöterna, grevinnan
Ebba Horn af Åmi och majoren Allan Dick-nnc

son.
Förslag till blanketter för uppvaktningar och

kondoleanser är under utarbetande och avses kun¬
na utnyttjas av medlemmar och andra intresserade
genom insättning av en frivillig summa till för¬
eningens postgiro 1607—1. Inkomna medel till¬
föres vid årets slut ovan nämnda fond.

Föreningen har under året varit engagerad i
Bergianska Trädgårdens fortsatta verksamhet och
uppläggning. En grupp bestående av friherre Gös¬
ta Adelswärd, arkitekt LAR Walter Bauer (sam¬
mankallande), dr. Fredrik von Feilitzen, arkitekt
LAR Inga Jungstedt och justitierådet Torkel
Nordström med docenten Lars E. Kers som adjun¬
gerad vid behov. Gruppen har utsetts för att utreda
och framföra önskemål och synpunkter för att
nämnda anläggning ska kunna utformas till en
hortikulturell pärla i vårt land och dess huvudstad.
I den riktningen har därför kontakter tagits med
ett stort antal sammanslutningar och föreningar
med motsvarande intressen, vilket förhoppnings¬
vis ska medföra en utveckling i av dessa organisa¬
tioner önskad riktning.

Ett liknande engagemang har gällt de farhågor,
som hysts rörande nedhuggning av främmande

— dvs icke-svenska — fullvuxna träd i den nya
skånska nationalparken vid Stenshuvud. Genom
ett i ’sista minuten’ erhållet förslag till skötselplan

* * *

Exkursionerna har under året avlöst varandra och
började med ett par kvällsvandringar i Stockholms
omgivningar. Den första under överste Ebbe Gyl-
lenstiernas ciceronskap förlädes till Reymersholme
och Långholmen medan den andra ägde rum vid
Elfviks gård och kulturlandskapet på Lidingö un¬

der arkitekt LAR Walter Bauers ledning.
Reseverksamheten började den

med den av överstelöjtnant Arne Mittag-
Leffler arrangerade exkursionen i Kris-
tianstadtrakten till vilken ett 40-tal an¬
mält sig. En gemensam middag på
A3:s officersmäss blev mycket upp¬
skattad liksom det övriga programmet
med besök på bl a Drakamöllan med
dess hedmarker, en bokskog vid Mag-
lehem, promenad på Vitemölla strand
med dess fina flora, Öredekarens me¬
deltida fiskeplats, Esperöds Arbore¬
tum under Rune Löwenmos ledning,
en modern fruktodling i Rörum, Bor-
restads stall och park liksom 1600-
talsslottet Maltesholm.

16—18
maj
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Av deltagarnas spontana reaktioner
ett mycket väl organiserat program.

1—2 juni företogs en Dalslandsexkursion under
landskapsarkitekt Kolbjörn Waerns sak¬
kunniga ledning och uppläggning. Det
senare — delvis under en årslång
tjänstgöring i Afrika — visade hans
stora insikter om detta vårt lands mins¬
ta landskap, dess historia och utveck¬
ling och särskilt då trakterna kring Bal-
dersnäs. En under denna regnrika
sommar innehållsrik och av de ca 40
deltagarna mycket uppskattad tur, vil¬
ka fick de olika besöksmålen presente¬
rade under bästa tänkbara väderleks¬
förhållanden.

besöktes Ängsö nationalpark. Nu un¬
der bättre väderbetingelser än vad
fallet var under föregående år. Även
denna gång fungerade Mårten Smedberg
som ledare.

Järna—Tureholm —-Trosa. Besöken ha¬
de arrangerats av fru Brita Söderberg och
lockat ett 25-tal intresserade.

Under föreståndare Arne Kling-
borgs vid Järnaseminariet demostra-
tion, fick de ta del av parken och den
där bedrivna biologiska landskapsvår¬
den, liksom även se det Arboretum,
som är under uppbyggnad. Fruktträd¬
gården — snarare ett muséum för
gamla sörmländska sorter — visades
liksom en Salix-avdelning.

Gemensamt avåts en vegetarisk
lunch.

På Tureholm visade grevinnan Brita
Bonde såväl slott som trädgård.

hade en fjälltur med botanikern, pro¬
fessor Börje Löfkvist planerats till Ena-
forsholm, vilken dock måste inställas
p g a för få anmälningar.

28 augusti hade undertecknad sekreterare arran-

—1 sept gerat en bussresa från Stockholm till
Höga Kusten med strandhugg på resan
upp. I Järvsö besöktes Nordens största
landsortsbasilika. Vidare gjordes up¬
pehåll på Delsbo forngård med dess
1600-, 1700- och 1800-talsbyggnader
och däri berömda allmogemålningar
av Gustaf Reuter. Övernattning i na¬
tursköna Liden följdes av en botanisk
exkursion utefter Indalsälven under
ledning av den kände Sundsvallskonst-
nären och botanisten Rolf Lidberg,
som med entusiasm och stor kunnighet
förevisade relikta bestånd av bl a alm
och lind samt sevärdheter som mandel¬
pil, klådris och älvsallat.

Trädgårdsarkitekt Ruben Fryleskog
från länsstyrelsens naturvårdsenhet i
Härnösand ledsagade deltagarna en

heldag och demonstrerade såväl örter
som träd och buskar förenat med
många geologiska informationer om
markens uppbyggnad i Höga Kusten¬
området, där bl a ett besök på natur¬
reservatet ”Rotsidan” ingick. Dr An¬
ders Kempe och major Ulf Tholin in¬
formerade med inlevelse och stor sak¬
kännedom om trädbestånden på Draf-
le Arboretum.

11—17
augusti

9 juni

företogs den, som vanligt ’sista resan’

— till Gotska Sandön under akademi¬
jägmästare Mårten Smedbergs eminenta
ledning.

27—29
juni

följde så den av friherre Gösta Adelswärd
i samråd med ISIS SEMINAR upp¬
lagda Englandsturen till York- och Ox-
fordområdena. Meningen var att ett
40-tal resenärer skulle dela på kostna¬
derna men en kanske olämplig tid¬
punkt (mitt under industrisemestern)
bidrog möjligen till att turen endast
samlade 25 deltagare.

Förskottsinbetalningar till England,
dollarns hastiga uppgång till toppnote¬
ring och senare nedgång, påverkade i
sin tur pundets värde. Två återbud i sis¬
ta stund bidrog att öka förlusten på
denna, av de resande, så uppskattade
resa.

13—24
juli

Med fullt deltagarantal skulle resan
ha kostat c 4000 kr. Med det till 25
uppgående deltagarantalet blev kost¬
naden nu 6 400 kr.

Den totala förlusten för föreningens
åtaganden stannadedärför strax under
20 000 kr.

10 augusti företogs en 1-dagstur i egna bilar till
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I Härnösand, som under året firar
400-årsjubileum, samlades deltagarna
i stadsparken, där en mottagnings¬
kommitté med stadsträdgårdsmästare
Eilert Svanholm, jubileumsgeneralen
Bertil Lundberg, gatuchefen Lennart
Berggren företräddes av kommunal¬
fullmäktiges ordf Gurli Nylund, som
hälsade välkommen. Med anledning
avjubiléet och under mottot ”Plantera
ett träd”, skänkte föreningen blodlönn,
som av sekr. planterades c 100 m ne¬
danför f Härnösandsbiskopen F. M.
Franzéns staty i den park, som till
största delen omfattas av lönnar. Som
tack bjöd staden på eftermiddagskaffe
på utsiktsberget ”Vårdkasen”.

Ett besök på ”Murberget” — Här¬
nösands eget ”Lilla Skansen” —
hanns även med före den avslutande
middagen på S:t Petri-logen.

Gösta Adelswärd, ordförande och redaktör, Mår¬
ten Smedberg, v. ordförande, Helmuth Wanderoy,
sekreterare och skattmästare, René Dombret,
Inga Jungstedt och Mårten Smedberg i resekom-
mittén jämte ovan nämnda rese- och exkursions-
arrangörer och informatörer.

* * *

Efterfrågan på äldre årgångar av ”Lustgården”
fortlöper i ungefär samma omfattning som tidiga¬
re. Ännu finns dock de flesta årgångar att tillgå.
Vissa av dem i stort antal.

* * *

Nya korrespondenskort med Moncieaus koppar¬
stick ur Abbé Delille’s ”Les Jardins” finns nu att
tillgå i gul eller grön färg inkl linnepressat kuvert
till en kostnad av 5 kr/st.

* * *8 novem- avslutades arbetsåret som vanligt med
ber en talrikt besökt bildvisningsafton. De

c 75 medlemmarna fick ta del av utsök- Ett år går fort! Och många hjälps åt för att göra för¬
eningen så populär som möjligt. Detta märks, inte
minst, när det gäller medlemsantalet. Vi är ju
ännu en liten förening numerärt och varje år får vi
vidkännas en viss avgång. Glädjande nog så upp¬
vägs denna minskning av att flera nytillträdande
anmäls, vilket mest är redan etablerade medlem¬
mars förtjänst. Denna trend tycks fortsätta och sty¬
relsen tackar på det varmaste för all den hjälp som
fås i detta avseende.

ta dia-bilder fotograferade av fru Vera
Gade, ingenjör Margareta Wiberg och
professor Gösta Winqvist till kommen¬
tarer av de två sistnämnda. Motiven
visade besökta platser och påträffade
växter under Englandsresan samt ex¬
kursionerna i Dalsland och till Järna.

Vidare visades även en del bilder
från första delen av Höga Kusten¬
resan, vilka förklarades av civiljägmäs¬
tare Gunnar Åkerblom. * * *

Föreningens styrelse vill till alla dem, som medver¬
kat i att göra föreningen mera känd, bidragit med
uppslag och idéer, organiserat och lett resor samt
på annat sätt hjälpt styrelsen i deras arbete, få
framföra ett varmt tack — ingen nämnd och ingen
glömd.

* * *

Styrelsen har sammanträtt 1 gång under året och
föreningens arbetsutskott (AU) har mötts vid 3 till¬
fallen. Samtliga protokollförda. Därtill har ett fler¬
tal telefonsamtal utväxlats, varvid diskuterats oli¬
ka föreningsangelägenheter som t ex fondstadgar,
Bergianska Trädgården, Stenshuvuds national¬
park, resor och exkursioner, medlemsanmälning-
ar m m m m.

Uppsala och Åtvidaberg den 23/1 1986.

Helmuth WanderoyGösta Adelswärd
Ordförande Sekreterare

* * *

Som funktionärer har under 1985 verkat:
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Styrelseledamöter och revisorer

1984—1986
Ordinarie:
Ulla Ditzinger
Vera Gade
Ingrid Lundholm
Tor Nitzelius
Ingvar Nordin

Suppleanter:
Örjan Nilsson
Margareta Sandström
(fyllnadsval efter framlidna
grevinnan Ebba Horn af
Aminne)

1985—1987
Ordinarie:
Gösta Adelswärd
Fredrik v. Feilitzen
Arne Lindgren
Fredrik Smedberg
Mårten Smedberg (v. ordf.) Helmuth Wanderoy (sekr. & skattm.)

Suppleanter:
John Dormling
Margareta Wiberg

1986—1988

Ordinarie:
Walter Bauer
René Dombret
Magnus Fries
Inga Jungstedt

Suppleanter:
Lars E. Kers
Gunhild Söderbaum

Revisorer under 1984 och 1985
Ordinarie:
Ditzinger, Björn, Bråvallavägen 21, 182 63 Djursholm (08/755 1231)
Atmer, Göran, Hallqved, Funbo, 75590 Uppsala (018/36 31 05)
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Fürst Pückler slog sig ned på Branitz sedan han sålt Muskau. Där vilar han under denna gräs- och vildvinsklädda pyramid i en park
som är ett mästerstycke av anläggningskonst. Bilden ur E. Petzolds ”Die Landschaft-Gärtnerei” 1861 (2:a uppl. 1888). Teckning
av F. Preller
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Charte des jardins historiques dite ”Charte de Florence”

Charter om historiska trädgårdar, kallat Florens-chartern

Préambule
Réuni à Florence le 21 mai 1981, le Comité interna¬
tional des Jardins historiques ICOMOS-IFLA a
décidé d’élaborer une charte relative à la sauve¬
garde des jardins historiques qui portera le nom de
cette ville. Cette charte a été rédigée par le Comité
et enregistreée le 15 décembre 1981 par l’Icomos
en vue de compléter la Charte de Venise dans ce
domaine particulier.

Förord
Den internationella kommittén för historiska träd¬
gårdar ICOMOS-IFLA som samlades i Florens
den 21 maj 1981 beslöt att utarbeta en Charter som
rör bevarandet av historiska trädgårdar. Chartern
skulle få sitt namn efter denna stad.

Denna Charter författades av kommittén och
antogs den 15 dec. 1981 av ICOMOS i avsikt att
komplettera Venedig-chartern på detta speciella
område.

A . Definitions et objectifs
Art. 1. ”Un jardin historique est une composition
architecturale et végétale qui, du point de vue de
l’histoire ou de l’art, présente un intérêt public”.
Comme tel, il est considéré comme un monument.

Art. 2. ”Le jardin historique est une composition
d’architecture dont le matériau est principalement
végétal donc vivant, et comme tel périssable et re¬
nouvelable.

Son aspect résulte ainsi d’un perpétuel équilibre
entre le mouvement cyclique des saisons, du déve¬
loppement et du dépérissement de la nature, et la
volonté d’art et d’artifice qui tend à en pérenniser
l’état.”

Art. 3. En tant que monument le jardin historique
doit être sauvegardéselon l’esprit de la Charte de Ve¬
nise. Toutefois, en tant que monument vivant, sa sauve¬
garde relève de règles spécifiques qui font l’objet de
la présente Charte.

Art. 4. Relèvent de la composition architecturale
du jardin historique:

— son plan et les différents profils de son terrain,
— ses masses végétales: leurs essences, leurs volu¬

mes, leur jeu de couleurs, leurs espacements,
leurs hauteurs respectives,

— ses éléments construits ou décoratifs,

— les eaux mouvantes ou dormantes, reflet du
ciel.

Art. 5. Expression des rapports étroits entre la ci¬
vilisation et la nature, lieu de délectation, propre à
la méditation ou à la rêverie, le jardin prend ainsi
le sens cosmique d’une image idéalisée du monde,
un ”paradis” au sens étymologique du terme,
mais qui porte témoignage d’une culture, d’un

A. Begreppsbestàmmelser och mal
Art. 1. En historisk trädgård är ett arkitektoniskt
verk, skapat med hjälp av byggmaterial och växter
och för vilket allmänt intresse kan finnas sett ur
historisk eller konstnärlig synpunkt. Som sådan
betecknas den som minnesmärke.

Art. 2. Den historiska trädgården är ett byggnads¬
verk som i huvudsak består av växter, dvs av levan¬
de material, och följaktligen är förgänglig och för¬
nyelsebar. Dess utseende härrör sålunda från ett
ständigt kraftspel mellan årstidsbetingad föränd¬
ring, naturlig utveckling och naturbetingat förfall
å ena sidan och konstens och hantverkets vilja å
andra sidan ägnad att bevara sakernas tillstånd.

Art. 3. På grund av sin karaktär som minnesmär¬
ke bör den historiska trädgården ställas under
skydd i enlighet med Venedig-chartern. Men efter¬
som det rör sig om ett levande minnesmärke beror
dess bevarande på särskilda principer vilka utgör
syftet för denna charter.

Art. 4. Det som kännetecknar en historisk träd¬
gårds gestillt är:

— dess planlösning och markrelief.
— Planteringar: deras sammansättning, utsträck¬

ning, färgverkan, deras anordning i rummet,
deras respektive höjd.

— byggnader och dekorativa element

— rinnande eller vilande vatten med spegeleffek¬
ter

Art. 5. Som uttryck för de nära relationerna mel¬
lan kultur och natur, som en plats för vederkvickel¬
se, lämpad för meditation eller fantasi, förmedlar
trädgården känslan av en idealiserad världsbild.

87



style, d’une époque, éventuellement de l’originali¬
té d’un créateur.

Art. 6. La dénomination de jardin historique
s’applique aussi bien à des jardins modestes
qu’aux parcs ordonanncés ou paysagers.

Art. 7. Qu’il soit lié ou non à un édifice, dont il est
alors le complément inséparable, le jardin histo¬
rique ne peut être séparé de son propre environne¬
ment urbain ou rural, artificiel ou naturel.

Art. 8. Un site historique est un paysage défini, évo¬
cateur d’un fait mémorable: lieu d’un évènement
historique majeur, origine d’un mythe illustre ou
d’un combat épique, sujet d’un tableau célèbre,
etc. . .

Art. 9. La sauvegarde des jardins historiques exige
qu’ils soient identifiés et inventoriés. Elle impose les in¬
terventions différenciées que sont l’entretien, la
conservation, la restauration. On peut en recom¬
mander éventuellement la restitution. L’authenticité
d’un jardin historique concerne tout aussi bien le
dessin et le volume de ses parties que son décor ou le
choix des végétaux ou des minéraux qui les consti¬
tuent.

Den är ett ”paradis” i ordets ursprungliga bemär¬
kelse, vittnande om en bestämd kultur, en stil, en
epok, eventuellt även om en enskild skapande
människas originalitet.

Art. 6. Beteckningen historisk trädgård omfattar
såväl anspråkslösa anläggningar som regelbundna
trädgårdar eller landskapsparker.

Art. 7. Oberoende av om trädgården står i relation
till en byggnad (och med den bildar en oskiljbar
enhet) eller ej, kan en historisk trädgård ej behand¬
las skild från sin omgivning, vare sig den är stad el¬
ler landsbygd, konstlad eller naturlig.

Art. 8. En historisk platsär en bestämd landskaps¬
del som levandegör minnesvärda händelser: Plat¬
sen för ett viktigt historiskt skeende, ursprunget
för en känd myt, en episk kamp eller motiv för en
berömd målning osv.

Art. 9. För att kunna skydda historiska trädgårdar
måste dessa först registreras och inventeras. Det
fordras olika ingrepp så som underhåll, konserve¬
ring och restaurering för att bevara dessa. Man
kan eventuellt även rekommendera rekonstruk¬
tion.

Autenticiteten hos en historisk trädgård beror
såväl på planlösningen och rumskonceptionen i
dess olika delar som på dess dekor eller valet av
växter och stenmaterial.

B. Entretien, conservation, restauration, restitution
Art. 10. Toute opération d’entretien, de conserva¬
tion, restauration ou restitution d’un jardin histo¬
rique ou d’une de ses parties doit prendre en
compte simultanément tous seséléments. En sépa¬
rer les traitements altérerait le lien qui les réunit.

B. Underhåll, konservering, restaurering,
rekonstruktion

Art. 10. Varje åtgärd som avser bevarande, kon¬
servering, restaurering eller rekonstruktion av his¬
torisk trädgård eller dess beståndsdelar, måste
samtidigt ta hänsyn till trädgårdens olika element.
Att behandla dessa isolerat skulle få till följd en för¬
ändring av trädgårdens helhetsverkan.

Entretien et conservation
Art. 11. L’entretien des jardins historiques est une
opération primordiale et nécessairement conti¬
nue. Le matériau principal étant le végétal, c’est
par des remplacements ponctuels et, à long terme,
par des renouvellements cycliques (coupe à blanc
et replantation de sujets déjà formés) que l’oeuvre
sera maintenue en état.

Art. 12. Le choix des espèces d’arbres, d’arbustes,
de plantes, de fleurs à remplacer périodiquement
doit s’effectuer en tenant compte des usages établis
et reconnus pour les différentes zones botaniques
et culturelles, dans une volonté de maintien et de
recherche des espèces d’origine.

Art. 13. Les éléments d’architecture, de sculpture,
de décoration fixes ou mobiles qui font partie in-

Underhåll och konservering
Art. 11. Underhållet av historiska trädgårdar är en
primär åtgärd av största vikt och nödvändigtvis
fortlöpande. Eftersom det växande materialet
överväger skall en trädgårdsskapelse hållas i stånd
genom punktvisa planteringsinsatser, och på lång
sikt genom cykliska förnyelser (borttagning av
överåriga buskar och träd ocn nyplantering av för¬
kultiverade exemplar).

Art. 12. Artvalet av träd, buskar, perenner och an-
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nuella växter, som inom bestämda tidsintervaller
skall ersättas måste ske med hänsyn till erkända
metoder i de olika vegetationszonerna och kultur¬
områdena så att ursprungliga arter bevaras och
kan stå till förfogande för forskningsändamål.

Art. 13. Byggnadsarkitektoniska enheter, verk
inom stenhuggarkonsten, fasta eller lösa dekora-
tionsföremål som är integrerade beståndsdelar av
en historisk trädgård får bara flyttas om detta är
oundvikligt för deras bevarande eller restaurering.

Ersättning eller restaurering av hotade be¬
ståndsdelar i en trädgård måste ske efter principer
i Venedig-Chartern och datum vid varje ingrepp
skall dokumenteras.

Art. 14. Den historiska trädgården måste bevaras i
en lämpad omgivning.

Varje förändring i den fysiska miljön som kan
äventyra den ekologiska jämvikten måste förbju¬
das. Detta gäller för samtliga infrastrukturinrätt¬
ningar inom eller utanför trädgården (avlopps¬
system, bevattningssystem, gator, parkeringsplat¬
ser, inhägnader, inrättningar för bevakning eller
för drift inom området osv).

tégrante du jardin historique ne doivent être enle¬
vés ou déplacés que dans la mesure où leur conser¬
vation ou leur restauration l’exige. Le remplace¬
ment ou la restauration d’éléments en danger doit
se faire selon les principes de la Charte de Venise,
et la date de toute substitution sera indiquée.

Art. 14. Le jardin historique doit être conservé
dans un environnement approprié. Toute modifi¬
cation du milieu physique mettant en danger
l’équilibre écologique doit être proscrite. Ces me¬
sures concernent l’ensemble des infrastructures
qu’elles soient internes ou externes (canalisations,
système d’irrigation, routes, parking, clôtures,
dispositifs de gardiennage, d’exploitation, etc. . .)

Restauration et restitution
Art. 15. Toute restauration et à plus forte raison
toute restitution d’un jardin historique ne sera en¬
treprise qu’après une étude approfondie allant de
la fouille à la collecte de tous les documents concer¬
nant le jardin concerné et les jardins analogues,
susceptible d’assurer le caractère scientifique de
l’intervention. Avant toute exécution, cette étude
devra aboutir à un projet qui sera soumis à un exa¬
men et à un accord collégial.

Art. 16. L’intervention de restauration doit res¬
pecter l’évolution du jardin concerné. En principe,
elle ne saurait privilégier une époque aux dépens
d’une autre sauf si la dégradation ou le dépérisse¬
ment de certaines parties peuvent exceptionelle-
ment être l’occasion d’une restitution fondée sur
des vestiges ou une documentation irrécusable.
Pourront être plus particulièrement l’objet d’une
restitution éventuelle les parties du jardin les plus
proches d’un édifice afin de faire ressortir leur
cohérence.

Art. 17. Lorsqu’un jardin a totalement disparu ou
qu’on ne possède que des éléments conjecturaux
de ses états successifs, on ne saurait alors entre¬
prendre une restitution relevant de la notion de
jardin historique.

L’ouvrage qui s’inspirerait dans ce cas des for¬
mes traditionelles sur l’emplacement d’un ancien
jardin, ou là où aucun jardin n’aurait préalable¬
ment existé, relèverait alors des notions d'évocation
ou de création, excluant toute qualification de jardin
historique.

Restaurering och rekonstruktion
Art. 15. Varje restaurering och i än högre grad
varje rekonstruktion av en historisk trädgård får
endast företas efter grundligt studium av de samla¬
de dokument som rör respektive trädgård och jäm¬
förbara anläggningar, så att ingreppets vetenskap¬
liga karaktär säkerställs.

Innan några som helst anläggningsarbeten på¬
börjas skall denna undersökning leda till ett förslag
som granskas och godkänns av specialister.

Art. 16. Restaureringsingreppet skall ta hänsyn
till respektive trädgårds utveckling. I regel skall
man inte föredra en epok på bekostnad av en an¬
nan utom ifall skada eller förfallet hos vissa partier
undantagsvis ger tillfälle till en rekonstruktion
grundad på spår och entydig dokumentation.

En rekonstruktion kan vara särskilt lämplig ifrå¬
ga om partier som ligger i omedelbar närhet av en
byggnad i syfte att förtydliga sambandet mellan
denna och trädgården.

Art. 17. Då en trädgård är spårlöst försvunnen el¬
ler man bara kan gissa sig till trädgårdens beskaf-
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C. Utilisation fenhet under olika epoker kan ingen efterbildning
skapas som kan betecknas som historisk trädgård.

En sådan efterbildning som inspirerats av tradi¬
tionella former (anlagd i en stilart som gammal
trädgård eller på en plats dår ingen trädgård tidi¬
gare har funnits) är att beteckna som nyskapelse,
varvid varje klassificering som historisk trädgård i
framtiden utesluts.

Art. 18. Om varje historisk trädgård är avsedd att
betraktas och beträdas, bör tillgängligheten vara
begränsad med hänsyn tagen till trädgårdens stor¬
lek och tålighet, för att dess substans och dess kul¬
turella budskap skall kunna bevaras.

Art. 19. Genom sitt underhåll och sin målsättning
utgör den historiska trädgården en lugn plats, som
befrämjar möten med naturen, stillhet och tillfälle
till naturobservationer.

Mot detta vardagliga nyttjande står den undan¬
tagsvisa användningen av den historiska trädgår¬
den som platsen for fest. Villkoren för tillgången
till historiska trädgårdar skall säkerställa att en
ovanlighändelse som en välkommen fest ökar träd¬
gårdens värde, istället för att förvanska eller ned¬
värdera den.

Art. 18. Si tout jardin historique est destiné à être
vu et parcouru, il reste que son accès doit être
modéré en fonction de son étendue et de sa fragilité
de mainière à préserver sa substance et son mes¬
sage culturel.

Art. 19. Par nature et par vocation, le jardin histo¬
rique est un lieu paisible favorisant le contact, le
silence et l’écoute de la nature. Cette approche
quotidienne doit contraster avec l’usage excep¬
tionnel du jardin historique comme lieu de fête.

Il convient de définir alors les conditions de
visite (?) des jardins historiquesde telle sorte que la
fête, accueillie exceptionnellement, puisse-elle-
même magnifier le spectacle du jardin et non de la
dénaturer ou le dégrader.

Art. 20. Si, dans la vie quotidienne, les jardins
peuvent s’accommoder de la pratique de jeux pai¬
sibles, il convient par contre de créer, parallèle¬
ment aux jardins historiques, des terrains appro¬
priés aux jeux vifs et violents et aux sports, de telle
sorte qu’il soit répondu à cette demande sociale
sans qu’elle nuise à la conservation des jardins et des
sites historiques.

Art. 21. La pratique de l’entretien ou de la conser¬
vation, dont le temps est imposé par la saison, ou
les courtes opérationsquiconcourent àen restituer
l’authenticité doivent toujours avoir la priorité sur
les servitudes de l’utilisation. L’organisation de
toute visite d’un jardin historique doit être sou¬
mise à des règles de convenance propres à en main¬
tenir l’esprit.

Art. 22. Lorsqu’un jardin est clos de murs, on ne
saurait l’en priver sans considérer toutes les consé¬
quences préjudiciables à la modification de son
ambiance et à sa sauvegarde qui pourraient en résul-

Art. 20. Om dessa trädgårdar till vardags kan an¬
passas till stillsamma lekar, bör man i motsats här¬
till skapa anläggningar i anslutning till den histo¬
riska trädgården som lämpar sig för livliga och vil¬
da lekar och även sport, så att dessa sällskapliga
behov kan tillgodoses utan att bevarandet av histo¬
riska trädgårdar och historiska platser skulle kun¬
na ifrågasättas.

Art. 21. Genomförande av underhållsåtgärder el¬
ler konserverande ingrepp som är bundna till viss
årstid, eller åtgärd som snabbt måste genomföras
och som bidrar till att återvinna trädgårdens
autenticitet, skall alltid ha företräde framför nytt-
jandekravet.

Tillgängligheten till en historisk park måste un¬
derkastas förhållningsregler som garanterar att
anläggningens atmosfär bevaras.

Art. 22. När en trädgård är kringgärdad av murar
får man inte ta bort dessa förrän alla möjliga oför¬
delaktiga följder vad gäller dess atmosfär och beva¬
rande har tänkts över.

ter.

D. Protection legale et administrative
Art. 23. Il appartient aux autorités respsonsables
de prendre, sur avis des experts compétents, les
dispositions légales et administratives propres à
identifier, inventorier et protéger les jardins histo¬
riques. Leur sauvegarde doit être intégrée aux plans d’occu¬
pation des sols, et dans les documents de planification et
d’aménagement du territoire. Il appartient également aux
autorités responsables de prendre, sur avis des experts compé¬
tents, les dispositions financières propres à favoriser l’entre-

Rättslig och administrativ skydd
Art. 23. Bärare av politiskt ansvar åvilar det att,
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tien, la conservation, la restauration, éventuellement la resti¬
tution des jardins historiques.

Art. 24. Le jardin historique est un des éléments
du patrimoine dont la survie, en raison de sa
nature, exige le plus de soins continus par des per¬
sonnes qualifiées. Il convient donc qu’une pédago¬
gie appropriée assure la formation de ces person¬
nes, qu’il s’agisse des historiens, des architectes,
des paysagistes, des jardiniers, des botaniques.

On devra aussi veiller à assurer la production
régulière des végétaux devant entrer dans la com¬
position des jardins historiques.

Art. 25. L’intérêt pur les jardins historiques devra
être stimulé par toutes les actions propres à valori¬
ser ce patrimoine et à le faire mieux connaître et

apprécier: promotion de la recherche scientifique,
échange international et diffusion de l’informa¬
tion, publication et vulgarisation, incitation à
l’ouverture contrôlée des jardins au public, sensi¬
bilisation au respect de la nature et du patrimoine
historique par les mass-media. Les plus éminents
des jardins historiques seront proposés pour figu¬
rer sur la Liste du Patrimoine mondial.

med råd från sakkunniga fackmän, skapa rättsliga
och förvaltningsmässiga förutsättningar för inven¬
tering och skydd av historiska trädgårdar.

Detta skydd skall integreras i generalplaner,
områdesutvecklingsplaner och -program.

Därutöver ankommer det på politikernas ansvar
att, genom sakkunniga experters råd, skapa finan¬
siella förutsättningar för underhåll, konservering,
restaurering och eventuella rekonstruktioner av
historiska trädgårdar.

Art. 24. Den historiska trädgården är en av be¬
ståndsdelarna i vårt kulturarv, som på grund av sin
natur kräver det yttersta av oavbruten vård genom
kvalificerad personal. Därför måste ändamålsenli¬
ga undervisningsmetoder säkra fackfolkets utbild¬
ning. Detta berör historiker, arkitekter, landskap¬
sarkitekter, trädgårdspersonal och botaniker.

Man måste även övervaka den regelbundna
uppdragningen av erforderliga växter som skall
ingå i kompositionen.

Art. 25. Intresset för historiska trädgårdar bör sti¬
muleras genom allt som är ägnat att göra detta arv
gällande, mera känt och hjälpa till att höja dess sta¬
tus.

Nota bene
Telles sont les recommendations appropriées à
l’ensemble des jardins historiques du monde.

Cette Charte sera ultérieurement susceptible de
compléments spécifiques aux divers types de jar¬
dins liés à la description succincte de leur typo¬
logie.

Främjande av vetenskaplig forskning, interna¬
tionellt utbyte och spridning av information, ve¬
tenskapliga publikationer och populära framställ¬
ningar.

Uppmuntra till regelbundet öppethållande av
trädgårdarna för allmänheten, försöka uppväcka
känslor för naturen och det historiska arvet med
hjälp av massmedia.

De förnämsta historiska trädgårdarna skall före¬
slås bli upptagna i förteckningen över världens
kultur- och naturarv.

Översättningen har gjorts så ordagrant som möjligt från den
tyska versionen, men den ersätter inte originaltexten som en¬
sam bär officiell prägel. Översättningen avser att sprida en
text som antagits av två organisationer i vilka Sverige är repre¬
senterad genom en svensk nationalkommitté i ICOMOS (in¬
ternational council on monuments and sites, med fn riksantik¬
varien Roland Pålsson som ordförande) och genom Land¬
skapsarkitekternas Riksförbund i IFLA (international
federation of landscape architekts).

Nota bene
Dessa rekommendationer gäller för helheten hos
alla världens historiska trädgårdar.

Därutöver lämnar Chartern utrymme för speci¬
ella tillägg som motsvarar de skilda trädgårdarnas
väsen och anläggningarnas form.Klaus Stritzke.

LUSTGÅRDEN är den första svenska publikation i vilken
Florens-chartern i sin helhet återges. Den ovanstående över¬
sättningen har i vissa delar modifierats efter det franska origi¬
nalet. Det är —väl att märka — ej en officiell, auktoriserad
översättning och är därfir ibland ganska fri, men förhopp¬

ningsvis begriplig. Det måste anses vara av stor vikt att
Florens-chartern om bevarande av historiska trädgårdar kom¬
mer till allmänhetens kännedom.

Gösta Adelswärd
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