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Redaktörens förord

Först ber jag att få önska alla medlemmar i
Föreningen för Dendrologi och Parkvård och alla
läsare av LUSTGÅRDEN en god fortsättning på
det nya året 1993!
Härefter vill jag omgående be LUSTGÅRDENs
tidigare redaktörer, men också LUSTGÅRDENs
läsare, om ursäkt för de generande felaktigheter
som presenterades i förordet till förra årgången av
LUSTGÅRDEN (1990/91), beträffande årsskrif¬
tens tidigare redaktörer. LUSTGÅRDEN har inte
bara haft två redaktörer under sina 70 första år,
men väl sex stycken. Tor Nitzelius, Sven A Herme¬
lin, Nils Hylander och Bengt MP Larsson uteläm¬
nades oförlåtligt, men oavsiktligt, ur förteckningen.
Jag ber om ursäkt för denna oaktsamhet!
För att det inte skall råda några oklarheter om
vem som varit föreningens redaktör, presenteras
den korrekta (!) förteckningen nedan:
Nils Sylvén
1920 - 1937
Sven A Hermelin 1937 - 1945
Tor Nitzelius
1945 - 1952

Nils Hylander
Bengt MP Larsson
Gösta Adelswärd
Kjell Lundquist

1952- 1960
1960 - 1967
1967 - 1990
1990 -

Föreliggande nummer av LUSTGÅRDEN glä¬
der det mig av flera anledningar att få presentera.
Jag tar mig friheten att nämna några.
I den dendrologiska avdelningen återinförs en
gammal tradition med tunga och kvalificerade
släktgenomgångar. I år behandlas släktet Cotoneaster (oxbär) av två världsauktoriteter - Karl Evert
Flinck och Bertil Hylmö. Mycket av innehållet har
inte tidigare publicerats. Det är komplimenterande
för LUSTGÅRDEN att erhålla ett dylikt manus.
Som en sinnebild för årsskriftens namn - LUST¬
GÅRDEN - framstår utplanteringsrabatterna i

Göteborgs Botaniska Trädgård. Det må vara att de
trädgårdshistoria (ännu). Rigmor Celander och Mona Holm¬
berg har fått nordisk uppmärksamhet för sitt
nygamla men raffinerade sätt att skapa skön men
kortlivad konst i färg och form från en rik men
behärskad växtpalett. Om LUSTGÅRDENs lust¬
gård - paradiset - och dess kanske främsta attribut
- fruktträden - ger oss Allan Gunnarsson en både
föregripande och sammanfattande artikel till sin
avhandling ”Fruktträden och paradiset”. Allan
Gunnarsson disputerar vid Sveriges Lantbruks¬
universitet, Lantbruksvetenskapliga fakulteten,
Alnarp, den 22 janunari 1993.
Det gläder mig också att ”få kungöra” att för¬
eningens hedersledamot Tor Nitzelius blivit ut¬
nämnd till hedersdoktor vid Göteborgs Universi¬
tet samt att en annan föreningsmedlem, landskaps¬
arkitekten professor Per Friberg, erhållit 1992:års
Prins Eugen-medalj för ”framstående konstnärlig
gärning”. Mer om detta på annan plats i årsskriften.
Årets upplaga av LUSTGÅRDEN produceras
på ett nytt sätt. För den grafiska produktionen
svarar Institutet för Kulturforskning (IK), Chris¬
tinehofs slott, genom Lena Svensson. Själva tryck¬
ningen sker i Esbjerg, Danmark. Denna upplägg¬
ning har valts för en mer flexibel produktion där
redaktören också tar en aktiv del vid bildskärmen.
Vi hoppas att detta arrangemang skall falla väl ut
och också kunna fortsätta.
I årets LUSTGÅRD återfinns en del färgsidor.
Detta är med några undantag också en nyhet. Vi
hoppas att den trenden kan utvecklas och färg¬
sidorna bli flera. För närvarande görs en egen
budget för varje artikel med färg. En bidragande
orsak till om detta skall vara möjligt framöver är
dock att bidrag till LUSTGÅRDEN - artiklar,
reseberättelser, recensioner och meddelanden av
olika slag - i så stor utsträckning som möjligt skrivs

vare sig innehåller lignoser eller utgör
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på ordbehandlare och levereras på diskett. Detta
inte sagt för att avskräcka någon presumptiv för¬
fattare, alla bidrag oavsett hur de är producerade är
självfallet välkomna. Men - allt arbete som kan
rationaliseras, i dessa tider när allt kostar och fram¬
förallt timtid, blir på sikt avgörande för om det kan
bli en LUSTGÅRD med färg och en LUSTGÅRD
varje år.
För kommande år tänker sig redaktionen två
nyheter. Det rör sig om två kalendarier, ett om
dendrologi och ett om trädgårdshistoria. Dessa är
tänkta att löpa över kalenderåret och i såväl stort
som smått, nationellt som internationellt, redovisa
vad som hänt, var och när. De kommer självfallet
inte att kunna vara ”heltäckande”, långtifrån, men
de skall ändå ha ambitionen att med ett par me¬
ningar berätta något om vad som är på gång på de
båda fronterna. Det må vara ett fåfängt, men dock,

försök att tygla mediabruset och informationsflödet
i den allt mer uppskruvade tid som LUSTGÅR¬
DEN lever i, som bara landar med ett nummer per
år. Alla föreningsmedlemmar är välkomna med
”notiser” till redaktionen.
Jag vill be att få framföra ett tack till alla dem
som på olika sätt varit inblandade i produktionen
av LUSTGÅRDEN 1992. Ett varmt tack riktas till
dem som varit redaktionen behjälplig med genom¬
läsningav och synpunkter på inkomna manus, spe¬
ciellt Kenneth Lorentzon, Institutionen för trädgårdsvetenskap, SLU, Alnarp, som granskat den
vetenskapliga nomenklaturen (växtnamnen) i de
flesta av årsskriftens artiklar.

Sonett vid Dendrologföreningens årsmöte
den 13 mars 1988

Sonett vid Dendrologföreningens årsmöte
den 6 mars 1992.

Det finns så många sätt att sprida pollen
naturen har en märklig fantasi;
av blomdofts nektarlöften lätt ett bi

förmås att spela pollenbärarrollen.

När man om vintern går omkring i parken
där lövens fällts enligt naturens lag,
man granskar trädstammar av skilda slag
och tar en särskild titt på barken.

Men vårens kärleksyra vind, den stollen,
ur hängen skaka pollen som ett stoft
och här behövs ej nektar eller doft
på märket hamnar ändå pollenbollen.

Visst känner man igen en björk men varken
en alm, lind eller lönn har såna drag
att man ej känner sig en smula vag
och ser förstulet efter löv på marken.

Ornitologer fört till protokollen:
”Av fåglar kan ett träd befruktat bli
särskilt om fågeln är en kolibri”.

En gammal ek var länge en symbol
för svenska kronan ty det var en stark en
men mäktig bål kan vara full av hål

Till och med fladdermössen, de små trollen,
kan fylla samma kopplarändamål.
Nu hyllar vi naturen i en skål.

och aspen mycket mera kyla tål,
den ses i mängd längs stränderna vid Kvarken.
För trädens mångfald höjer vi en skål.
Gösta Winqvist

Lund 1 december 1992

Kjell Landquist

PLANTSKOLEKATALOGER
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M P Anderséns kataloger visar hur tidens växlande ideal avspeglas på ett mycket konkret sätt ibland. Från
att ha haft stora exotiska barrträd på omslagen i många år gick Andersén 1 936 plötsligt över till en stram entré

med gräsmattor omgivna av låga berberishäckar i den nya tidens anda. Samma bild förekom sedan på
katalogen långt in på femtiotalet.

EN AV DE äldsta kända priskuranterna från en
svensk handelsträdgård kommer från Johan Ahlichs
trädgård i Stockholm och härrör förmodligen från
1720-talet. I Ahlichs katalog dominerar fruktträden
stort under rubriken ”Frucht- och Plantagie Trään”

mendetfinnsocksåplatsförettpar”Plantagieträän”,
nämligen Storbladige LinnTrään och Castania
Eqvina. Bland ”Ännu Ätskillige Trään och Busker”;
finns Brun Syringa, Hwijte Syringa, Centif olie Roser,
Lamhertska Nötter med röda kiärnor samt olika
typer av vinbär och krusbär. En plantskolekatalog

under 1800-talets senare del var i allmänhet betyd¬
ligt mera omfångsrik. De stora samhällsomvälvningarna med landsbygdens enskifte och befolkningsförflyttningen in till industrialismens städer
skapade förutsättningar för såväl trädgårdsidkande
som handel med växter. Trädgårdsföreningar och
hushållningssällskap1 bildades för hortikulturens
främjande.Järnväg och ångbåtar underlättade transporterna. En rad nya växter introducerades i Eu1

Tex Malmöhus läns hushållningssällskap m fl 1814, Svenska Trädgårdsföreningen
Linköpings Trädgårdsförening 1859

1832,
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Avvikande trädformer
populära vid sekelskiftet. Det fanns t ex hängande for
här representerade av en hängalm. (Foto: Å. Ahrland.)

ropa genom växtinsamlingsexpeditioner till avlägsna
delar av världen, främst sydostasien, med bland
andra Fortune, David och lite senare, Wilson, i spet¬
sen. Det senare artonhundratalet har beskrivits som
en glansperiod för trädgårdsodlingen då utbudet av
trädgårdsväxter mångdubblades under loppet av
några decennier.
Men hur gick det sedan? Skulle man med ut¬
gångspunkt i ett källmaterial bestående av plantskolekataloger kunna se trender i nittonhundratalets växtanvändning kring bostäder? I ett arbete för ett par år
sedan studerade jag några svenska plantskolors pris¬
kuranter under 1900-talet för att undersöka detta.2
Avsikten var också att se om det gick att utläsa vissa
karaktärsarters/-släktens ungefärliga introduk¬
tionsår respektive allmänna genomslag i Sverige.
Dessa fick naturligtvis relateras till uppgifter om
införande till den europeiska kontinenten eller Brit¬
tiska Öarna.
Valet föll på fem välrenommerade plantskolor
i södra Sverige som alla tjänat som växtintroduktörer
och idéspridare. Det geografiska läget var en förutKataloger från nedanstående plantskolors verksamhet under perioden 19001989

8

av många träd,

sättning för att ett så rikhaltigt sortimentet som
möjligt skulle representeras i undersökningen. En
begränsande faktor var också tillgången på bevarade
prislistor.
I den här artikeln tänker jag ge några exempel
på vad jag fann under mitt arbete angående vissa
växtgruppers förekomst och användning under
nittonhundratalets olika perioder.

Plantskolorna i studien
År 1784 testamenterade läkaren Peter Johan
Bergius medel till Vetenskapsakademien för att upp¬
rätta den första trädgårdsskolan i Sverige. Enligt
donatorn skulle trädskolor anläggas för att stödja
verksamheten. Det skulle dock dröja ända till 1822
innan Bergianska Trädgårdens trädskolor kom till
stånd. Göteborgs Trädgårdsförening bildades 1842
för att skapa en stor park mitt inne i staden åt dess
innevånare, sprida trädgårdsväxter och ge undervis¬
ning i trädgårdsskötsel. År 1848 gav man ut sin
första plantskolekatalog. Ett tiotal år senare, 1859,
grundades Alnarps Trädgårdar av en samling her¬
rar, alla med anknytning till hushållningssällskapet

i Malmöhus län, i syfte att verka för trädgårdsod¬
lingens främjande i Skåne. I Jönköping startade den
skicklige danske havebrugskandidaten MPAndersén
en plantskola 1889 efter att ha arbetat i plantskolor
och i trädgårdsanläggningar i Sverige och på konti¬
nenten. Bröderna Elvin och Hilmer Cedergren till¬
hörde en senare generation. De började sin plantskoleverksamhet först en bit in på det nya seklet,
1917. I Cedergrens katalog från 1927 står att: ”Vi
rikta denna katalog till den publik som i sitt växtmaterial söker något utöver det vanliga”. Denna pro¬
gramförklaring kan stå för samtliga plantskolor i
studien som var och en representerar stort växtkunnande och stora ambitioner.

Exoter och specialformer
Prydnadsaspekten var viktig vid sekelskiftet.
Den rådande stilen var den så kallade ”gardenesque”,
ibland också kallad den tyska stilen, med solitärt
placerade, liksom utställda, växter i gräsmattan och
slingrande gångar. Växter med flikiga eller variegerade3 blad, strimmiga stammar eller andra iögon¬
fallande karaktärer var mycket uppskattade. Många
nya växter hade kommit in från bl a Japan, Kina och
Kaukasus. Alnarps Trädgårdar hade vid sekelskiftet
ett gigantiskt sortiment efter svenska förhållanden
’

Brokbladighet
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mätt med bland annat 70 olika typer av spirea, 50
lönnar, 40 hagtorn, 28 askar och 16 hästkastanjer.
Det förekom också många udda så kallade exoter.
För den dendrologiskt intresserade kan t ex nämnas
Broussonetia papyrifera (pappersmullbär), Cedrela
sinensis, Cercis siliquastrum (judasträd), Poncirus
trifoliata (citrontörne), Koelreuteria bipinnata,
Maclura pomifera, Osmantus aquifolium (doft¬
buske), Palownia tomentosa (kejsarträd) och Xan-

thoceras sorbifolium. Bland barrväxterna kunde man
hitta Cedrus deodara (himalajaceder), Cedrus libani
(libanonceder), Cephalotaxusfortunei, Cryptomeria
japonica (kryptomeria) och Pinus torreyana. Många
av dessa har svårt att klara vintrarna ens i landets
mest skyddade delar. Man kan anta att en del av dem
placerades i växthus den kalla delen av året. Flertalet
försvann dock ur katalogerna några år in på seklet.
Man kan i efterhand bara spekulera över orsaken.
En förklaring kan ha varit att man erfarit deras
bristande härdighet, en annan att nya trädgårdsideal
började göra sig gällande.
Plantskolorna saluförde tillsammans vid denna
tid ett tjugofemtal flikbladiga sorter, t ex flikbladiga
former av skogslönn, björk, hassel, ask och måbär.
Det fanns ett fyrtiotal brokbladiga typer som brokbladig hästkastanj, aralia, hortensia, järnek, vinbär,
fläder, alm och olvon. Sökte man en gulbladig växt
förekom sammanlagt tjugo typer i listorna över träd
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Grev Turegatan 24A, Stockholm. Gården anlades 1914-15 och var en i högsta grad modern anläggning för sin tid.
Bilden är otydlig, men det går ändå att urskilja raden av uppstammade prydnadsträd till höger, de många gångart
och de små prydnadsplanteringarna med perenner och utplanteringsväxter. Efter Täppan 1916.
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och buskar under seklets första tioårsperiod. Dessa
tycks sedan bli helt omoderna, på femtiotalet hade
Bergianska Trädgården inte hade en enda gulbladig
växt i sortimentet. Rödbladiga växter beskriver dä¬
remot en helt annan utveckling. I den gruppen
tillkom en lång rad sorter just på femtiotalet, bland
annat rödbladiga prydnadsäpplen, och det var sor¬
ter som kom för att stanna.
Så småningom, ett tiotal år in på det nya seklet,
växte en reaktion fram mot vad man ansåg var
effektsökeri hos det sena 1800-talets trädgårdsideal.
Med inspiration från England förespråkades natur¬
nära sammansättningar med mindre förädlade väx¬
ter och enkla former och material. Exoterna som
förvarades i orangeri över vintrarna blev omoderna
och tapetgrupperna4 ersattes av perennrabatter. De
nya tendenserna kan spåras i plantskolekatalogerna.
Låt oss jämföra Göteborgs Trädgårdsförenings ka¬
talog från 1902 och 1919. Asksläktet ger en bra
illustration till vad som hände. I 1902 års katalog
hittar man följande askar: Fraxinus americana fol.
arg. var., F. excelsior ’Asplenifolia’, F. excelsior
’ Aurea', F. angustifolia ’Elegantissima’, F. heterophylla, F. americana var. juglandifolia, F. pensylvanica, F. pensylvanica 'Aucubaefolia’ och F. polemoniifolia. Àr 1920 finns bara den vanliga inhemska
asken kvar, Fraxinus excelsior. Alnarps Trädgårdar
som efter att vid sekelskiftet haft närmare 1500
lövträd och buskar upptog ca 200 i 1911 års katalog.
Hos M P Andersen halverades sortimentet under
perioden 1907-20 till 140 taxa4.
11
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Barrväxter och vintergrönt
Under de första decennierna på 1900-talet do¬
minerade de storvuxna barrträden bland barrväx¬
terna i plantskolorna. Sortimentet var uppenbarli¬
gen anpassat till större trädgårdar. Hos Bergianska
Trädgården hade man 1902 ett fyrtiotal barrväxter i
sortimentet, varav en dryg tredjedel utgjordes av
storvuxna granar som Abies balsamea, Abies nordmanniana, Picea abies ’Columnaris’ och Picea
engelmannii ’Glauca’ för att nämna några. M P
Andersén var en hängiven barrträdsfantast som ända
fram till trettiotalet lät omslaget prydas av barrträd
som Abies amabilis eller Abies concolor. Ar 1936
fick de dock ge vika för den betydligt modernare
Berberis thunbergii (som sedan förblev på omslaget
genom fyrtio- och femtiotalen). De mindre enarna
förekom däremot mycket sparsamt vid sekelskiftet.
Bergianska saluförde bara två arter, Juniperus
communis och Juniperus sabina. Juniperus-släktet
tycks ha blivit intressant först på trettio- och fyr¬
tiotalen då antalet taxa ökade markant. Kanske har
sortimentet anpassats till de då ofta betydligt min¬
dre trädgårdarna, kanske har de nya naturlika idea¬
len påverkat. Bland de nya sorterna var Juniperus
communis ’Hibernica’, Juniperus sabina ’Tamariscifolia’, Juniperus squamata ’Meyeri’ och olika ty¬
per av Juniperus chinensis.
Under sextio- och sjuttiotalen svepte en ”barr¬
våg” över landet. Allt fler bodde i villa- och radhus
och trädgårdarna skulle vara lättskötta och vinter¬
gröna. Perennerna blev omoderna och vintergröna
växter fick ett uppsving. Men de fick inte vara för
stora, trädgårdarna var små. Sortimentet av småväxta
barrväxter kom att mångdubblas i plantskolorna
under femtio- och sextiotalen. Nya sorter var t ex
Abies balsamea ’Nana’, Picea abies ’Nidijormis’,
Picea glauca 'Echinof ormis’, Thuja orientalis ’Wood¬
wardii’, Chamaecyparis pisifera ’Filif era Nana’ och
Juniperus chinensis ’Old Gold’. Många marktäckare
dök också upp som Juniperus communis ’Hornibrooki’, Juniperus communis ’Repanda’, Cryptomeriajaponica ’Compacta’ och Taxus media ’Densiformis’.
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En villaträdgård som väl speglar funktionalismens ideal
med gräsmattan som sammanhållande element och gröna
volymer av berberisbuskar. I Täppan där bilden publicerats
1945 konstaterar man: ”1 denna trädgård har överflödiga
gångar och träd borttagits.” Efter Havekunst 1941.

Rhododendronsläktet utökades också markant
under samma period efter att tidigare fört en relativt
undanskymd tillvaro i katalogerna. BergianskaTrädgården fick t ex in sin första vintergröna rhododendron, Rhododendron catawbiense ’Grandiflorum’,
så sent som 1935. Cedergrens intresserade sig till
skillnad från de övriga ganska tidigt för rhododen¬
dronsläktet. I början av trettiotalet saluförde man
sju typer vilket får anses ansenligt för den tiden.

Dettakanjämförasmedsjuttiotaletdåmanvaruppe
i över sjuttio arter och sorter.

Prydnadsbuskar och gröna volymer
Tyngdviktenibusksortimenten vid seklets början låg på ”finbuskar”, blommande trädgårdsbuskar
som kräver god jord, skyddat läge och sakkunnig
beskärning. Gräsmattorna kantades ofta av uppstammade syrener och rosor. Tidens faiblesse för
ympade storblommiga syrener avspeglas i plant¬
skolornas kataloger, 1920 saluförde de fem plantskolorna tillsammans trettio sorter, däribland numera mer eller mindre bortglömda sorter som ’Abel
Carriere’, ’Congo’, ’Hugo Koster’, ’Leon Simon’,

’Mme Ferdinande Viger’, ’President Carnot’ och
’Sénateur Volland’. Antalet sorter minskade successivt fram till åttiotalet då endast storsäljarna, de båda
1800-talssorterna, ’Andenkenan LudwigSpäth’ och
’Mme Lemoine’ fanns kvar hos Cedergrens.
Vanliga vid sekelskiftet var också schersminerna. Doftschersminen, Philadelphus coronarius,
var bara en bland många arter, så förekom t ex också

Philadelphus dianthifolius, Philadelphus gordianus,
Philadelphus inodorus, Philadelphus latifolius,
Philadelphus microphyllus och Philadelphus puhescens. Förutom gulbladiga, variegerade och fyllblommiga typer fanns dock egentligen bara en enda
namnsort, ’Lemoinei’, den franska firman Lemoine

korsning från 1888. Den skulle dock snart följas av
fler.’Purpureo- Maculatus’ och’Mont Blanc’ dök upp
kringl910.Påtjugotaletkom ’Avalanche’, ’Virginal’
och ’Voie Lactée’ och på trettio- och fyrtiotalen
’Glacier’, ’Bouquet Blanc’ och ’Belle Etoile’.
Med trettiotalets funktionalism flyttades in¬
tresset alltmer över från den privata trädgården till
det gemensamma friluftsrummet. Parken övergick
från spatserpark till aktivitetspark. Såväl i trädgården som i parken skulle grönskan utgöra byggnads-

A
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En villaentré anlagd på sjuttiotalet där husen nu, femton år senare, tycks ligga inbäddat i barrväxter. En vanlig syn efter
att sextio- och sjuttiotalens ”barrvåg” svept fram över de svenska radhus- och villaträdgårdarna. (Foto: Å. Ahrland.)
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element i uterummet där gräsmattan var samman¬
hållande yta. Man ville använda inhemska arter och
utländska rena arter, inte de förädlade varianterna,
grupperade i bryn och buskage. Lämpliga arter för
detta syfte dök upp i katalogerna vid denna tid,
t ex det inhemska slånet, Prunns spinosa och den
japanska bukettapeln, Malus sargentii. De friväxande
parkrosorna passade bättre än uppstammade rosor
i de naturliga planteringarna. Rubriken ”Stamrosor”
försvann och många nya parkrosor kom in i pris¬
listorna, t ex Rosa centifolia ’James Veitch’, Rosa
helenae och Rosa ’Stanwell Perpetual’ och bland
vresrosorna ’Dagmar Hastrup’, ’F J Grootendorst’
och ’Hansa’.
För att bygga upp gröna volymer av växter
lämpade sig gröna släkten som berberis och oxbär.
En rad berberisarter introducerades hos samtliga
plantskolor i undersökningen under slutet av tjugo¬
talet och början av trettiotalet. Då kom bland andra
Berberis candidula, Berberis gagnepainii, Berberis
julianae, Berberis thunbergii ’Atropurpurea’ och
Berberisverruculosa. Utbudet av oxbär ökade också
snabbt. År 1924 hade Cedergrens ett oxbär i kata¬
logen, 1938 hade man tio olika taxa. Nya oxbär i
plantskolekatalogerna på trettiotalet var nu väl¬
kända arter som Cotoneaster bullatus, Cotoneaster
dielsianus, Cotoneaster divaricata och Cotoneaster
praecox.
Fyrtio- och femtiotalet kännetecknades av ett
byggande i allt större enheter. Grövre buskar, som
inte behövde särskilt mycket skötsel fick skärma av
och gröna till bland husen. Lämpliga för detta ända¬
mål var prakttry, Weigela. De gamla sorterna ’Eva
Rathke’ och ’Bouquet Rose’ togs upp på nytt i
plantskolorna och nya sorter som ’Newport Red’
och ’Bristol Ruby’ dök upp.
Sextiotalets storskaliga bostadsområden med¬
förde allt fler massplanteringar med dåliga mark¬
förhållanden. Anspråkslösa och fördragsamma bus¬
kar som tidigare inte rönt särskilt mycket uppmärk¬
samhet blev intressanta. På femtio- och sextiotalen
kom flera nya sorter av snöbär som t ex Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother of Pearl’, Symphoricarpos orbiculatus ’Magic Berry’, Symphoricarpos
x doorenbosii ’White Hedge’ och den låga S x
chenaultii ’Hancock’. Ölandstoken kom också att
uppta allt större utrymme i katalogerna vid denna
tid, då sorter som ’Jackman’, ’Mount Everest’ ,
’Sandved’ och’Snowflake’ lanserades. Alnarps Träd¬
gårdar som i sitt jättesortiment 1902 endast haftfem
ölandstokar (jämför med de sexton hästkastanjerna
12

eller sextio lönnarna!) hade i en betydligt tunnare
katalog 1968 tio olika typer av Potentilla fruticosa.

Avslutning
Enligt en undersökning i början på trettiotalet
var då ett tjugotal av landets ca åttio plantskolor
startade på 1800-talet. Idag finns förmodligen inte
många av dem kvar. Av undersökningens plantskolor
återstår endast Cedergrens och Co, som fortfarande
drivs av familjen Cedergren. De övriga plantskolorna
har en efter en lagts ner, huvudsakligen tycks det, av
ekonomiska skäl. M P Andersén lades ner 1953,
Göteborgs Trädgårdsförening 1970, Alnarps Träd¬
gårdar 1974 och Bergianska Trädgården 1979.
Trots att plantskolorna är borta kan man kon¬
statera att deras kataloger kan vara en värdefull källa
till kunskap om det hortikulturella växtmaterialets
historia i Sverige. De kan ge information angående
introduktionsår/period för olika arter och släkten
och ge indikationer om deras spridning. Katalogerna
visar sig dessutom ganska väl avspegla växtanvändning och rådande trädgårdsideal vid olika tidpunk¬
ter. Utöver själva sortimentet kan även rubriker och
illustrationer bidra till bilden om tidensväxtanvändning. Min studie är begränsad till delar av det horti¬
kulturella växtmaterialet och dess introduktion och
användning under 1900-talet, men slutsatsen blir att
plantskolekataloger kan utgöra en viktig del av käll¬
materialet för trädgårdshistorisk forskning med
annan inriktning.

Referenser:

Sortimentskataloger från följande perioder:
Alnarps Trädgårdar, Alnarp 1902-1973
M P Anderséns Plantskola, Jönköping 1907-1953
Bergianska Trädgården, Stockholm 1900-1979
Cedergren och Co, Råå 1918-1988
Göteborgs Trädgårdsförening, Göteborg 1900-1968
Litteratur:
Ahrland, Åsa, 1990, Prydnadslignoser under 1900talet- en sortimentsanalys av fem svenska plant¬
skolor, Stencil 90: 7, Institutionen för landskaps¬
planering, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Sonesson, Nils, m fl, 1935, Trädgårdsodlingen i
Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G Dahl
på 60-drsdagen. Saxon och Linströms förlag,
Stockholm.

MALUS SIEBOLDII (REG.) REHD.
- RÖNNBÄRSAPEL En intressant vildapel med stor betydelse som
förälder till många prydnadsaplar
Rune Bengtsson

ffer

v

I

Malus sieboldii vid Yu-gawa i prefekti
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Tochigi, Japan. (Foto: Tor Nitzelius, augusti 1952)

DEN i Japan och Korea vildväxande rönnbärsapeln är en ur flera aspekter intressant art. Den är
genom sitt växtsätt, rika blomning och fruktsättning samt bladens form och höstfärg ett spännande
buskträd för större trädgårdar och parker. Den
spelar stor roll som förälder till några av de värdefullaste prydnadsaplarna som finns i odling och den
har förmåga att växa under mycket varierande
ståndortsförhållanden.

Det första mötet
Under sommaren 1968 hade jag förmanen att fa
arbeta som praktikant i Göteborgs botaniska tråd¬
gård. På kvällar och helger gjorde jag ofta studie¬
vandringar i trädgårdens vidsträckta och innehållsrika arboretum. Där fångade ett bestånd av rönnbärsapel ofta min uppmärksamhet. Det var plante¬
rat vid stranden av Finnsmossen i fuktig och relativt
mager jord. Denna placering var rätt förbryllande
13

eftersom jag då hade uppfattningen att arter och
i släktet Malus krävde en näringsrik och
ganska väldränerad jord. Några år senare var jag på
nytt anställd vid trädgården och hade turen att få
delta i Nordisk arboretutvalgs expedition till Japan
1976. Där fick jag med egna ögon se hur rönnbärsapeln kunde växa under naturliga förhållanden och
placeringen i arboretet fick sin förklaring. Mera
härom nedan.
sorter

En variabel art
Rönnbärsapeln uppges vara variabel i

naturen

(Ohwi 1965). Man finner den ibland som mindre
träd på upp till 10 meter (Sargent ur Bean 1980) eller
som buskformad. Grenbyggnaden är spärrlik med
överhängande perifera grenar och kvistar. Bladen
kan vara mycket olika formade på ett och samma
individ. På fertila skott kan de vara äggformiga eller
smalt äggformiga, 3-8 cm långa, medan de på lång¬
skott kan vara brett äggformiga, upp till 8 cm långa
och tre- till femflikiga. Bladen är finhåriga på båda
sidorna, åtminstone till en början. Blommorna är
vita, ofta med rosafärgad anstrykning i knoppsta¬
diet, och 2,5-3 cm i diameter. Frukten är rund, 5-7
mm i diameter, röd (Ohwi 1965). Frukten på i
Sverige odlat spontanmaterial kan ha orange eller
nästan gul färg. Rönnbärsapeln är vildväxande i
bergsområden på de japanska öarna Hokkaido,
Honshu, Shikoku och Kyushu samt i Korea. Arten
infördes till Europa av von Siebold 1856 och be¬
skrevs av honom som Sorbus Toringo. Hans be¬
skrivning baserades på en buskformig typ. Senare
beskrev Rehder en mer trädformig typ som Malus
sieboldiivar. arborescens. Detta har inte accepterats
av Ohwi i hans japanska flora (Ohwi 1965). Enligt
de senaste taxonomiska rönen skall rönnbärsapelns
latinska beteckning vara Malus toringo. Detta är
olyckligt av flera skäl varför jag i denna artikel valt
att behålla namnet Malus sieboldii. För det första
kommer namnet toringo av ringo, ett av japanerna
övertaget kinesiskt ord för Malus prunifolia var.
rinkii samt prefixet to som betyder kinesisk (Bean
1965). Toringo betyder alltså kinesiskt äpple och
används i Japan endast för den nämnda varieteten.
För det andra har namnet toringo, som ett slags
sortepitet, i trädgårdssammanhang i Västeuropa

kommit att förknippas med prydnadsaplar, ofta av
hybridkaraktär, som kännetecknats av körsbärsstora, oftast röda, äpplen.
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Malus sargentii, bukettapel

Under sin expedition till Japan 1892 fann Char¬
les S. Sargent några buskformiga aplar i vad han
kallade ”a brackish marsh” (ungefär sumpmark på¬
verkad av bräckt vatten) i Mororan på nordön
Hokkaido i Japan (Bean 1980). Det frö han sedan
distribuerade har givit upphov till en av de värdeful¬
laste buskarna för svenska parker och trädgårdar.
De av Sargent studerade exemplaren har inte åter¬
funnits trots att bl a japanen Asami gjort betydande
efterforskningar (Asami 1927 ur Hammer 1972).
Malus sargentii skall, förutom av sitt låga växtsätt,
kännetecknas av renvita blommor med påfallande
breda kronblad och något ”större” frukter som är
mörkröda. I enlighet med de nya taxonomiska rön
som nämnts ovan skall bukettapeln numera heta
Malus toringo var. sargentii. Det har hävdats att
bukettapeln skulle vara apomiktisk, dvs frön skulle
utvecklas utan befruktning. Mot detta talar den
variation man kan finna hos en del av det material av
bukettapeln som finns i odling. I litteraturen (Kriissman m fl) hävdas att Malus sargentii endast blir c:a
två meter hög. Hos de olika typerna i odling varierar
höjden i själva verket från två meter till uppemot det
dubbla. I sin japanska flora har Ohwi fört den till
rönnbärsapeln som ett exempel på den artens natur¬
liga variation. Inom trädgårdsvärlden blir då ett
rimligt sätt att hantera detta att välja ut en planta
med särskilt värdefulla egenskaper, föröka den ve¬
getativt och ge klonen ett sortnamn. Så har skett i
Tyskland där man valt ut sorten ’Tina’ men fört den
till Malus sargentii trots att sorten har röda blom¬
knoppar och gräddvita blommor (Kordes 1992).
Bean omnämner en annan sort, ’ Rosea’, av M. sar¬
gentii som uppkommit i parkområdet Rochester i
New York. Ett annat sätt, som kommit till använd¬
ning i Sverige, är att identifiera ett bestånd som
genom isolering eller utpräglad apomixi, ger en
konstant fröavkomma. Ett sådant bestånd har utpe¬
kats i projekt Svenska frö källor, under ledning av
Tomas Lagerström, och har givits E-status av Elitplantstationens plantskolegrupp. Denna frökälla går
också under arbetsnamnet ”Eskilstuna” efter
beståndets läge.

Malus ’Stenström’ - en Malus sargentii-hybrid?
I det svenska sortimentet av prydnadsaplar före¬
kommer en sort som kallats Malus stenströmi. Detta
namn är ogiltigt och jag föreslår därför att sorten ges
namnet ’Stenström’. På sextiotalet hittade dåva-

rande ägaren till Ölands plantskola i Färjestaden,
Sven Stenström, ett avvikande exemplar i ett parti
Malus sargentii han importerat från dåvarande Väst¬
tyskland (Stenström 1992). Sorten som nu finns

representerad i klonarkiv på Alnarp, har röda blom¬

mor och mörkröda frukter men påminner i övrigt
mycket om Malus sargentii. Det kan röra sig om en

genetisk förändring hos arten eller kanske troligare

om en hybrid med en annan apel med blod av Malus

sieversii 'Niedzwetskyana’. För det senare talar att
de äldsta exemplaren av Malus ’Stenström ’ har hun¬
nit bli 4-5 meter höga och breda. I en plantering av
Malus sargentii utanför Institutionen för trädgårdsvetenskap på Alnarp finns en handfull plantor som
avviker på ett sådant sätt att man har anledning
förmoda att de är hybrider.

Rönnbärsapelns hybrider

På senare år har prydnadsapeln Malus ’Critten¬
den’ fått en viss plats i det svenska plantskolesortimentet. Dess största merit är de körsbärsstora,
mörkt karminröda frukterna som endast i liten ut¬
sträckning angrips av svampsjukdomar. Historien
bakom ’Crittenden’ är intressant ur flera aspekter
och berättas därför i korthet. År 1921 importerades

parti fröplantor under namnet ”Pyrus malus
Toringo” till England från Japan. En av plantorna
köptes av B.P. Tompsett på Crittenden House,
Matfield i Kent. Denna planta gavs namnet ’Critten¬
den’ och erhöll den 24 januari 1961 en Award of
Merit när den visades upp i frukt för Royal Hor¬
ticultural Society. Datumet ovan visar på hållbarhe¬
ten hos sortens frukter. Malus ’Crittenden’ påmin¬
ner om Malus prunifolia var. rinkii (Bean 1980).
Som nämnts ovan kallas den senare i Japan Toringo
vilket säkerligen under åren orsakat missförstånd i
Europa där rönnbärsapeln länge haft, och nu åter
skall ha det latinska artepitetet toringo. Min far Ivar
Bengtsson som i många år drev en mindre plant¬
skola i Broby i nordöstra Skåne sålde åtskilliga träd
under namnet Malus toringo. De hade frukter som
starkt påminde om dem hos Malus ’Crittenden’.Till
yttermera visso finns i Alnarpsparken ett träd, tidi¬
gare etiketterat M alus sieboldii, vars frukter är länge
kvarsittande och endast med svårighet kan skiljas
från dem hos sorten ’Crittenden’.Det kan ha varit så
att det under en följd av år har importerats frön och
plantor av Malus prunifolia var. rinkii från Japan till
Europa där man mottagit dem i tron att det hand¬
lade om rönnbärsapeln, Malus sieboldii. Den emiett

nente dendrologen och stadsträdgårdsmästaren i
Haag, S.G.A. Doorenbos, förädlade under trettiooch fyrtiotalet fram en rad värdefulla prydnadsäpplen som ’Professor Sprenger’, ’Profusion’ och
’Wintergold’. De uppges alla ha M. sieboldii som
förälder direkt eller indirekt men deras egenskaper
motsäger inte att plantmaterial av den typ som gav
upphov till sorten ’Crittenden’ kan vara involverat.
Den i blomning mycket sköna rosenapeln (Malus
floribunda ) är, trots att den beskrivits som art, aldrig
funnen i naturen. Det finns olika teorier om dess
stamtavla. Den har ibland förts till M. halliana och
ibland ansett utgöra en hybrid mellan M. sieboldii
och M. baccata var. mandshurica. Rönnbärsapelns
inflytande skulle förklara att rosenapeln ofta bär
flikiga blad på skott i god tillväxt (Bean 1980). Den
vackra hybriden M. x atrosanguinea har ibland sålts
i Sverige som en ”mörkrosa floribunda”. Den anses
ha uppkommit ur korsningen M. halliana x sieboldii.
Bland relativt moderna sorter som har sieboldiiblod kan nämnas den hängande M. ’Red Jade’. Med
Malus baccata var. mandshurica har rönnbärsapeln
gett upphov till Malusxzumi, av Ohwi (Ohwi 1 965)
behandlad som Malus sieboldii var. zumi. Den kal¬
las på svenska korallapel. Från Malus sieboldii skil¬
jer den sig genom att ha blad som nästan aldrig är
flikade och att bladen på fertila skott nästan eller
delvis aldrig är tandade och genom att frukten är
något större. Den lär förekomma sparsamt på den
japanska ön Honshu. Malus x zumi anses ha ett
högre prydnadsvärde än M. sieboldii enligt en källa
på Arnold Arboretum i Boston citerad av Bean
1980. Bland plantor uppdragna ur frön som sänts
från Japan till Arnold Arboretum i Boston 1890
fann man en avvikande planta som givits namnet
Malus x zumi ’Calocarpa’. Den anses vara interme¬
diär mellan M. sieboldii och M. x zumi. Blommorna
har 3-4 stift i likhet med M. sieboldii och bladen är
ofta flikiga på långskotten. Malusxzumi ’Calocarpa’
har fått en viss spridning i dagens plantskolesortiment. Orsaken är dess påtagliga sundhet och att
frukterna sitter kvar länge.

Verka men inte synas
Av det som nämnts ovan framgår att rönnbärs¬

apeln haft ett mycket stort inflytande på de sorter av
prydnadsaplar som vi ser i äldre och nyare trädgår¬
dar och parker. Hammer konstaterar följande ”Malus
sieboldii (Regi.) Rehd., som hör hemma i Japan och
Korea är säkerligen den blomrikaste av alla Malus15

Unga plantor av rönnbärsapel under uppdragning i Alnarps
växthus. Fröet till plantorna skördat i Göteborgs botaniska
trädgårds arboretum. (Foto: Ingvar Mann, 1982)
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det är dess ärftliga egenskaper som finns
hos de prydnadsäpplen som presterar det mest över¬
dådiga i blomsterrikedom” (Hammer 1972). Trots
att många förväxlingar skett under åren finns trots
allt en del, till synes äkta, rönnbärsaplar i äldre
planteringar i bostadsområden och parker. Kanske
kan användningen av arten få en liten renässans.
Sedan några år finns plantor på marknaden som dras
upp ur frö insamlade på det bestånd som nämnts i
inledningen. Fröet som givit upphov till beståndet
insamlades i augusti 1952 av Lindquist och Nitzelius
i den japanska prefekturen Tochigi i ett fuktigt
område vid ett vattendrag vid namn Yu-kawa, inte
långt från Nikko (Nitzelius 1992). Beståndet var
enligt uppgift c:a 7 meter högt. Plantor av rönnbärsapeln, uppdragna ur frö insamlade på beståndet i
trädgårdens arboretum, har provodlats i Projekt P
80, Nya träd och buskar på Alnarp. De har visat
förbluffande god härdighet. På en av försökslokalerna, Röbäcksdalen vid Umeå, finns buskar som
efter 8 år nått ca 3 meter i höjd. De har klarat sig fint
trots flera stränga vintrar och trots att försöksytan
har ganska besvärliga jordförhållanden. Den höga
halten mjäla gör att överflödigt vatten, exempelvis
arter och
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efter ett kraftigt regn, dräneras bort långsamt. Just
förmågan att utvecklas väl i dåligt dränerad jord är
den egenskap hos Malus sieboldii och M. sargentii
som förvånat mig mest. Under 1976 års växtinsamlingresa till Japan såg vi rönnbärsapeln växande
i kanten av den stora Senjogahara-myren. Vissa exem¬
plar stod till och med utanför strandens videbälte.
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A BRIEF ANALYSIS OF THE USE AND
TRADE OF BETULAS IN SWEDEN
Kenneth Lorentzon
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Betula jaquemontii

(Foto: Kenneth Lorentzon)

IN SWEDEN Betulas are a selfevident compo¬
of the landscape, but as a plant for parks and
gardens there is a barrier. For exampel out of an
unpublished study by Rune Bengtsson, Alnarp,
’Street Trees’, which compiles all the tree-plantings
made in Swedish parks during the last ten years.
Only 7,71% of the planted trees are Betulas. Out of
a total of 32 818 trees there are only 2529 birches.

Betula albo-sinensis v. septentrionalis
(Foto: Kenneth Lorentzon)

The following taxas are used:

nent

B. jaquemontii
B. verrucosa
B. verrucosa ’Dalecarlica’ hort.
B. verrucosa ’Kristis’
B. verrucosa ’Youngii’
B. species
17

This short list does not look encouraging. How¬

ever there are several obstacles for an increased pub¬
lic use of birch in Sweden. First it is a too common
a tree in our surroundings, there is a big barrier
against using plants that are common in nature.

Establishing Betulas in Sweden demands careful
handling. The only way to a safe establishment of a
birch is a late spring planting. Even potgrown trees
could have problems with an autumn-planting! In
the future an increasing problem will be allergy
against pollen, hay-fever. This problem grows ra¬
pidly and though birch is a common indigenous tree
in Sweden they will probably more or less be volontarily abandoned. The risk for developing hayfever, increases the closer the trees are planted where
you live. So there is not much hope for an increased
public use of birches.
Another problem is whith the names. B. jaquemontii, a tree with a lustruos white stem, is probably

/

y

what has been named as B. utilis’Doorenbos’. B. ver.
’Dalecarlica’, one of the few Swedish contributions
to horticulture, has several forms in Swedish nur¬
series. I have to quote Nils Hylander who solved the
taxonomical problems in a 53! page article 1 957, but
written in swedish with a one page english summary.
”Two cut-leaved forms of B. verrucosa are com¬
monly grown in Swedish gardens but often confused
under the name of f laciniata. This was from begin¬
ning an illegitimate (superfluous) name for one of
them, namely / dalecarlica (L. fil.) C. Hartm., the
so-called Ornäs-birch, while the correct name of
the other form seems to be f. crispa (Rehb.) Holmberg. The latter (here / crispa) has later been found
as spontaneous in at least 4 Swedish and 2 Norwegian
localities and in one place in Finland, but the culti¬
vated material seems to belong to one single clone of
foreign (probably German) origin, characterized
also by its long pendulous twigs in contrast to those

N

y,

(Teckning: Kalle Fors)

’Dalecarlica’

’Crispa’

strongly

Leaves:

stiff with only
the minor twigs
nodding
deeply, irregularly

Winterbuds:

rounded

Habit:
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cut

weeping

with an evident
palm
pointed

rather short ones in theOrn'is-birch(’Dalecarlica’).”
The two forms do differ, so they could easily be
distingiushed.
B. verrucosa ’Tristis’ is normaly represented by
the so-called ’Bröghs variety’ in Scandinavian cul¬
tivation. This was a selection made in a danish
nursery and could be synonymus to the french cv
’Elegans’. This variety of Bröghs has a strong leader
which makes it very stately weeping tree.
The sortiment that is offered from Swedish
wholesale-nurseries today is much more diverse.
B. albo-sinensis v. septentrionalis
B. costata hort.
B. ermanii
B. jaquemontii hort
B. maximovicziana
B. nana
B. nigra
B. papyrifera
B. pubescens
B. pubescens ’Trost’s Dwarf’
B. verrucosa
B. verrucosa ’Dalecarlica’
B. verrucosa ’Fastigiata’
B. verrucosa prov. Finland
B. verrucosa ’Golden Cloud’
B. verrucosa ’Purple Splendour’
B. verrucosa ’Purpurea’
B. verrucosa ’Tristis’
B. verrucosa ’Youngii’

There are several forms of B. albo-sinensis in the
trade which differ a great deal in hardiness and bark
colour. The best characteristics are found in forms
introduced by Joseph Rock from his Gansu collec¬
tion in 1925-27. This counts for a Scandinavian cli¬
mate. These forms could be easily propagated by
micropropagation.
The type of B. costata we grow in Sweden is the
wellknown Hillier-error and should be distributed
under the name of B. ermanii ’Blush’. This is a lovely
tree with a low crown and a light blushed, flaking
bark.
B. ermanii grown in Scandinavia are probably
more than one grafted clone, they are rarely sown
plants. This is a highly variable birch. In southern
Sweden we need a provenance that can stand the
fluctuation in winter temperature and further north
one that can withstand low temperature. The dif¬
ference between a very cold-hardy provenance from
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Betula costata.
(Foto: Kenneth Lorentzon, Sämstad 1985)

northern Hokkaido in Japan and one collected in a
coastal area of Kamtjatka is obvious. With early
spring frosts, combined with late frosts the latter
grows on nicely while the cold-hardy provenance
slowely deteriorates. This has been observed from
plantations in the arboretum of The Botanic Gardens
in Gothenburg.
B. nigra has a bad reputation of being difficult to
establish. Evidently there are some problems in
growing riverbirch as there are very few mature
specimens in Sweden despite several attempts.
Betula ’Trost’s Dwarf’ïs an american dwarf
cultivar. It is disputed which species it should belong
to, probably neither B. pubescens nor B. verrucosa.
Anyhow it is not hardy in Sweden so there is only
an academic value in the dispute for the swedes.
Trials will tell if there is a good Betula form for
the Swedish gardens that will have a more vibrant
red leaf and a white bark. In the future we will need
a dwarf birch with all the good qualities of the
strong-growing ones. One suggestion might be B.
ermanii ’Mount Apoi’.
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BETULA ERMANI I CHAM. ’MOUNT APOE
- a new

betula-clone

Kenneth Lorentzon

\

BETULA apoiensis Nakai is a very rare species
in nature restricted to one single mountain, Mount
Apoi on Japan’s northernmost island Hokkaido.
Mount Apoi is situated on the southern coast of this

island and reaches only 900 meters above sea-level.
This birch is found between 600 to 800 meters
growing on serpentine, where it grows on gravelly
places and rocky crevices. It is a small much branched
shrub, up to 1 meter, according to Ohwi. After 30
years in the Botanic Gardens of Gothenburg it was
even smaller than that. In nature this species is found
together with Alnus maximoviczii, Pinus pumila,
Rhododendron dauricum and Betula ermanii. Mount
Apoi is well known for its many endemic species as
Aconitum apoiense, Carexapoiense, Cirsium apoiense and Potentilla matsumurae v. apoiense. These are
some of the endemic species here that bear the
mountains name. B. apoiensis has very few horticul¬
tural values and is more of a collectors item. Several
collectors have had problems with dwarf betulas
from Mount Apoi and have mistakenly taken all
20

dwarf ones for B. apoiensis. One could also suspect
that there would appear hybrids where B. apoiense
and B. ermanii meet. Rob Nicholson reports in The
proceedings of IPPS 1987 in The new plant forum of
such a suspected (sic) hybrid group raised from a
collection made by Richard Weaver and Steven
Spongberg in 1977 on Mount Apoi.
B. ermanii Cham. ’Mount Apoi’ is a dwarf tree
grown in the arboretum of Hörsholm north of Co¬
penhagen since 1962 from seed collected in 1961 by
Erik Hulten on Mount Apoi. This tree is now a
stately dwarf of 5 meters height and 3-4 meters
across, with a very atractively flaking bark, with a
light yellowish tint in early summer slowely be¬
coming rose-tinted later in autumn and winter. The
autumn colours are glowing yellow to light apricot,
as with many others.The leaves is much of a smallish
B. ermanii, with a narrower more pointed leaf on
older and more slow growing shoots, while it is
broader and more rounded when the shoots are
young and strong growing. B. ermanii Cham.
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Explanation to the figures: A. late autumn twig with female catkins. B. summerleaf. C. out-spring
with male catkins. D. close-up of the shag-barked stem. E. the mother tree from the original Hulténcollection at Hörsholm Arboretum. F. summerleaves and twig of B. apoiensis from the Botanic
Garden in Gothenburg. The scale line is 1 centimeter.
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’Mount Apoi’ is well suited for small gardens and
parks where smaller tree are wanted. Most other
betulas with a nice-looking bark are too big for most
gardens today and here presents Mount Apoi a nice
alternative. As far as tests have shown there are no
problems with early frosts that otherwise so easily
can demolish species which are adapted to a more
continental climate. Thirty years in Denmark have
shown that this is a very adaptable cultivar. The
propagation is normally carried out with conventionel grafting in early winter onto growing stock
and this has not presented any problems. No tests
have been done with cuttings. However tests have
been carried out in Alnarp with micropropagation
and the results show that this is a good way to pro¬
pagate this small growing tree. A micropropagated
B. ermanii Cham. ’Apoi’ will not be affected by
strong growing stocks in its future growth. Even the
suspicion of such an impact should avoid us from
grafting. The micropropagation was carried out in
December on a medium consisting of macroelements
according to N6 (Chu et al. 1975) and microelements
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and vitamins according to MS (Murashige and Skoog

1962). After ten weeks 100 % of the shoot- tips had
developed adventitious shoots (E. Jansson and M.
Welander 1990). Three year old plants planted in the
ground are now about 1 meter of height.
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EN LONNRAPSODI
Föredrag ballet vid Föreningens för Den¬
drologi och Parkvård temadag om lönnar
den 9 oktober 1992.
Carl Ludvig Kiellander

I STÄLLET för att idag koncentrera mig på
något begränsat område gällande lönnar, har jag valt
att dra fram lite smått och gott över hela vida fältet.
De mest primitiva växterna utgörs av alger. Äkta
alger utvecklade sig för åtminstone en miljard år
sedan. Grönalgerna kan förmodligen betraktas som
föregångare till alla högre växter enligt den 1986
utkomna boken ”Förhistoriska växter och djur”
(Lambert et. al. 1986).
De blommande växterna är bland de mest fram¬
gångsrika växterna någonsin. Detta säkert därför att
de har mera skyddade frön, Angio Spermae, än
deras förmodade föregångares, gymnospermerna.
Fossilfynd av blad, pollen och frukter tyder på att de
blommande växterna började uppträda för ungefär
120 miljoner år sedan. För 65 miljoner år sedan var
över 90 % av de kända växterna angiospermer. Det
var björk, bok, lönn, poppel, valnöt m fl. Den allra
första avbildade angiospermen i sagda bok är en
Acer trilobatum från Schweiz - så nyligen i livet som
kanske för bara 20 miljoner år sedan.
Men familjen Aceraceae, som med undantag av
det lilla släktet Dipteronia, består av släktet Acer och
dess över 100 arter, är betydligt äldre än så. Den är
en av de i fossilt tillstånd allra bäst kända familjerna,
tack vare att den blivit föremål för en monografi.
Redan i mellersta kritformationen, för 100 miljoner
år sedan, i västra Grönland och i Europa, förekom¬
mer blad av Acer- typ tillsammans med karakteris¬
tiska lönnfrukter. På den tiden var klimatet på Grön¬
land och överhuvudtaget i polartrakterna varmt om än inte tropiskt - i områden där den nuvarande
årsmedeltemperaturen är -20° C. Ännu under äldre
tertiär var dessa trakter täckta av en yppig vegeta¬
tion, men låg då kanske inte heller fullt så långt

norrut. Dit hörde t ex den från Spetsbergen be¬
skrivna Acer arcticum.
I den mellantertiära s k bärnstensfloran, och
speciellt söder om nuvarande Östersjön, förekom¬
mer släktet Acer tillsammans med bl a Populus,
Quercus och Salix plus palmer1 och andra tropiska
arter. Det är överhuvudtaget karaktäristiskt för norra
halvklotets floror i yngre krita och tertiär, att släk¬
ten som nu hör hemma i olika klimatzoner, då
förekom tillsammans. Det var den inträdande kli¬
matförsämringen som framkallade en starkare sor¬
tering och bidrog till utbildningen av nuvarande
floraområden.
Bärnstenen är ett säreget bevaringstillstånd, som
ofta visar växt- och djurlämningar in i minsta detalj,
t ex den i ”Växternas Liv” avbildade Acer schumanni
med blommornas ståndare och pistiller och tom
hår (Halle 1938). Av ett visst intresse är att den
recenta och värmekrävande Acer monspessulanum2
anträffats i interglaciala avlagringar i södra England
(Firbas hos Harder m fl 1965). Till den skandina¬
viska halvön invandrade skogslönnen, Acer platanoides,från söder under den postglaciala värmetiden.
Den kom ungefär samtidigt med eken och spelade
säkerligen en stor roll i de vidsträckta lövskogarna
under denna epok.
Taxonomiskt hör familjen Aceracae hemma i
den stora, företrädesvis tropiska ordningen Sapindales och uppvisar en ganska nära släktskap med
fam. Hippocastanaceae, hästkastanjerna, likaså med
släktet Citrus. Antalet Acer-zxX.tr anges olika från
110 till 150, det sistnämnda talet i Brockmans väl
illustrerade ”A guide to field identification. Trees of
North America”. Släktet växer framförallt i Ostasien,
därnäst i östra Nordamerika och i Europa. Den
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våldsamt disjunkta utbredningen för släkten med
olika arter i helt olika delar av världen, som måste ha
uppkommit från gemensamma förfäder, är ett starkt
stöd för deras höga ålder.
Inom Sverige har skogslönnen ett utbrednings¬
område som motsvarar skogslindens, Tilia cordata.
Den går som vild längs kusten ända upp till Ånger¬
manland, d v s en bra bit norr om den biologiska
norrlandsgränsen. Medan skogslönnen finns lite
varstans upp till sin nordgräns och där kan bli
mycket ståtlig under kanske 150 år, så finns enligt
Hulténs stora växtatias naverlönnen, Acer campestre,
bara vildväxande på två lokaler i Skåne och växer där
mer eller mindre busklik. Av en ren slump kom jag
sistlidna maj oförhappandes att konfronteras med
Sveriges enligt uppgift största naverlönn i utkanten
av Lund, odlad förstås. Den håller 75 centimeters
brösthöjdsdiameter. Stamhöjden har beräknats till

ca 18 m. Ålder obekant. Att denna art under den

postglaciala värmetiden fanns längre norrut fram¬
går av ett fynd på en omkring 4500-årig boplats i
Södermanland (Lagerberg och Sjörs 1962) och
samma sak gäller i princip för bok och avenbok.
Naverlönnen kräver högre sommarvärme än
skogslönnen och är mera förnöjsam i fråga om
markförhållanden.
Som vildväxande tillhör skogslönnen mullmarkernas trädsamhällen. Den hör hemma i löv¬
ängar och lunddälder med deras drivande och väl
vattenförande jord. Lönnbeståndens flora är dock
fattigare än den markflora man finner i lundar av
andra ädla lövträd på motsvarande jordmån. Det
beror på att lönnlöven till sin kemiska sammansätt¬
ning är anmärkningsvärt sura, vilket medför en
långsammare omsättning av förnan, en försvagad
nitrifikation och en tendens till utarmning av mar¬
kens humustäcke enligt Lindquist (1952)3.1 motsats
härtill anser Möller (1965) att lönn och sy komorlönn
har en gynnsam inverkan på jordmånen utan att
dock nedbrytas så snabbt som ask, al och alm.
Skogslönnen anses tillhöra de ädla lövträden.
Sant är att den har ett utomordentligt stort värde
som allé-, park- och vårdträd. Eller som den legen¬
dariske finske dendrologen A.F. Tigerstedt 1922
formulerade sig: ”det finns trädslag som enbart
genom sitt ornamentala värde äger en plats i vår
natur” (jfr Tigerstedt 1970). Icke desto mindre dris¬
tar jag mig att sätta ett frågetecken för dess ädelhet
och det av två skäl:
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1) Åtskilliga undersökningar visar att lönnens blad
ger upphov till en relativt sur fallförna4. Under ett
tak av lönnkronor lägger sig på höstarna gärna
tjocka sjok av lönnlöv, som är i stånd att kväva
eller i varje fall avsevärt försvåra livet för en mer

eller mindre praktfull örtvegetation. Lagda i kom¬
post tillsammans med ädellöv försvinner dock
lönnlövensnabbt (Gösta Winqvistmuntl.medd.).

2) Lönnen självsår sig alltför lätt där man inte vill ha
den5. På sina håll i Stockholmstrakten, bl a i
Djursholm, har det bildats hela ruggar av sådana
ogräslönnar, som man möjligen kan komma till
rätta med genom att såga av dem när de savar som
bäst. Jag har fått goda resultat genom att på så sätt

låta dem förblöda. Som ogräs betraktas för övrigt
ofta asklönnen, Acer negundo, i den amerikanska
mellanvästern.

Härtill kommer ännu ett för skogslönnen ut¬
märkande drag. I både ren- och biandbestånd med
andra lövträd, näst efter vad fallet är i rena granbe¬
stånd, låter den förhållandevis litet ljus nå ner till
marken. Det beror på att skogslönnen har starkt
fototropiska blad. En av våra internationellt mest
kända växtfysiologer, professor Henrik Lundegårdh - samme man som 1917 grundade en ekolo¬
gisk station på Hallands Väderö - publicerade 1916
intressanta rön om hur lönnbladen reagerar på ljus.
De rör sig genom krökningar eller vridningar av
skaftets övre och undre ledliknande partier men
själva skaftetförblir rakt. Bladskivorna får sin orien¬
tering genom sin fototropiska reaktionsförmåga,
medan skaften även reagerar geotropiskt. Vid direkt
solljus ändras bladens ställning så att de i kronans
periferi förekommande bladen kommer att luta snett
nedåt. Ekologiskt är denna omstämning liktydig
med ett partiellt avvärjande av den alltför heta di¬
rekta solstrålningen. Tack vare denna sin känslighet
har skogslönnen förmåga att orientera bladen så att
kronan uppfångar optimalt ljus men också maxi¬
malt ljus genom att knappt en solstråle kan passera
ned till marken genom en dylik s k bladmosaik (ef¬
ter Lundegårdh 1950). Märkligt nog hör sykomorlönnen till de träd hos vilka i svagt ljus skuggbladen
är assimilatoriskt produktionskraftigare än solbladen
(Polster hos Lyr, Polster och Fiedler 1967).
En annan fysiologisk egendomlighet hos skogs¬
lönnen är dess tidiga och långvariga savstigning. En
välbekant tumregel för alla trädvårdare är att lönnen
under årets första sex månader inte bör beskäras och

ännu mindre hamlas. Det sistnämnda brukar med¬
föra svåra svampangrepp. Ett av de mest kända
exemplen på rik savproduktion har vi hos den ame¬
rikanska sockerlönnen, Acer saccharum, den art
vars blad blivit Canadas nationalsymbol. Genom att
tidigt på våren göra snitt eller borrhål i stammen kan
man tappa av 25-75 liter sockerhaltig sav, som sedan
genom kokning kan koncentreras till en välsma¬
kande sirap eller rörsocker: 1-3 kg ur ett medelstort
träd (Knuchel 1954). Vad som betingar denna enorma
savbildning hos denna art är fortfarande ett myste¬
rium. Den lämpligaste tiden för att ”mjölka” trädet
är märkligt nog medan tjälen fortfarande finns kvar
i marken, medan nattemperaturen ännu brukar gå
ned under fryspunkten men dagarna redan är varma.
Det synes här vara fråga om höga stamtryck snarare
än om rottryck (Fries 1966).
Hos ett par lönnarter har man funnit en olikar¬
tad termoperiodisk reaktion alltefter ursprungs¬
ortens klimat. Medan en kanadensisk proveniens av
den östamerikanska Acer rubrum hade sitt tillväxt¬
optimum vid en nattemperatur av 14°C, växte Florida-proveniensen bäst vid 20°C. Hos Acer saccharinum behöver nordliga provenienser en längre köld¬
period än sydliga för upphävande av vinterns knoppvila (Lyr, Polster och Fiedler 1967).
Inom ett och samma släkte kan föreligga stora
skillnader i fysiologiska egenskaper. Mellan olika
släkten är det givet att så ännu oftare måste vara
fallet. På detta utgör naverlönnen ett intressant
exempel. Den fotoperiodiska impuls som leder till
blomning hos kort- och långdagsväxter mottas av
bladen. Signalen att förbereda vintervila uppfattas
däremot av olika organ hos olika växter. Hos björk,
bok, ek och tall är det själva skottspetsen som
mottar kortdagsimpulsen, medan däremot bladen
inte alls reagerar för dagslängdens förändringar.
Hos naverlönn, robinia och kornell är det tvärtom.
Hos en amerikansk kornell har man funnit att det
räcker med att ett enda blad utsätts för kortdagsförhållanden så går hela skottet i vintervila, även om
det i övrigt befinner sig under midsommartidens
ljusförhållanden (Fries 1966). Kanske är det lika¬
dant hos naverlönn och andra lönnarter.
Man har frågat sig om tillväxten fortsätter utan
att någonsin upphöra, ifall en växt från ett tempere¬
rat klimatområde oavbrutet hålls under långdagsbetingelser. Groddplantor av Acer rubrum, som
placerats dels under kortdags- och dels under långdagsvillkor, mättes efter åtta månader. Kortdagsplantorna var då bara 5 cm, långdagsplantorna 3

höga (Fries 1973).
Betydligt vanligare i Sverige än naverlönnen är
den från Mellaneuropa införda s k tysk- eller
sykomorlönnen, Acer pseudoplatanus. Både den
och skogslönnen och flera andra arter har inte rent
gula utan gröngula blommor. Deras kronblad inne¬
håller nämligen klorofyll. Båda arterna har på samma
stånd äkta samkönade och alla möjliga övergångar
till enkönade blommor, Acer-blommorna har fritt
liggande honung på ett skivlilkt nektarium och läm¬
nas i regel obeaktade av bin och fjärilar och besöks
i stället företrädesvis av insekter med bitande mun¬
delar eller med korta sugrör (Svensson 1936).
En exklusivt systematisk fråga är den, huruvida
vindpollination är en primitiv eller senare förvärvad
egenskap hos angiospermerna. Hos gymnospermerna är den primitiv. Acer negundo är ensam bland
lönnar om att i Nordamerika inte kallas ”maple”
utan ”boxelder” eftersom bladverket liknar fläderns.
När denna art är ensam vindpollinerare, anemogam,
ibland idel entomogama Acer-arter, finns enligt
sakkunskapen ingen tvekan om att denna art måste
härledas från entomogama stamformer (Svensson
meter

1936).

Eftersom skogslönnen är entomogam med en
ringa pollenproduktion har det givetvis varit omöj¬
ligt för våra skogshistoriker att fastställa trädslagets
verkliga andel i de postglaciala skogarna. Av hittills
utfördå undersökningar av recenta pollenspektra
har framgått att skogslönnens pollen är starkt
underrepresenterat. I lundar och lövängar med kraf¬
tiga inslag av denna art är frekvensen i genomsnitt
endast 0,5-2 procent. Vid en undersökning på
vattentornet i Västerås under fyra månader för att
med hjälp av dammsugare fastställa luftens absoluta
pollenhalt uppfångade man inte ett enda lönnpollen,
trots att lönnar är allmänt planterade i staden och i
dess omgivningar (Erdtman 1963).
Är då lönnarnaekonomiskt betydelsefulla skogs¬
träd? De svagväxande ostasiatiska arterna är det
säkert inte. Av de i den nämnda fältguiden upptagna
13 nordamerikanska lönnarterna anges bara Acer
saccharum och A. nigrum vara kommersiellt värde¬
fulla på grund av särskilt hård ved och som socker¬
producenter. I västligaste Nordamerika är dock
även ”the bigleaf maple”, Acer macrophyllum, med
20-36 cm breda blad högt skattade som fanér till
möbler (Arno 1977).
Eftersom möjligheterna att få forskningsanslag
är proportionell mot ett trädslags ekonomiska värde,
har jag sett igenom de senaste 15 årgångarna av tid25

skriften Silvae Genetica och kunnat konstatera att
av cirka 600 skogsgenetiska uppsatser handlar en¬
dast en om lönn, nämligen Acer rubrum, rödlönnen.
Därvidlag stod intensiv höstfärgning lika mycket i
fokus som snabb tillväxt. Denna lilla statistik synes
inte vittna om något större intresse för lönnarnas
ekonomiska värde. Det är nog i USA högre skattade
för höstprakt och sirap än som virkesproducenter.'’
Av de hos oss aktuella skogs-, naver och sykomorlönnarna är skogslönnen uppenbarligen den
minst värdefulla. Man finner dock en viss använd¬
ning till verktygsskaft och den är inte oäven som
brännved. På sydligare breddgrader har naverlönnens ved gott rykte. Den har vågformigt löpande
årsringar och är mera rödaktig, hård och seg än de
båda andra arternas. Den har ofta vacker masurstruktur och lämpar sig väl för snickeri och svarv¬
arbeten, till yxskaft, musikinstrument och piphu¬
vuden. Dessutom är naverlönnen en förträfflig häck¬
växt. Sykomorlönnen eller tysklönnen, som i mellaneuropeiska bergen når 30 m i stamhöjd, är med
hänsyn till veden den värdefullaste i trion. Trots
vedens hårdhet är den lättbearbetad och mångsidigt
användbar dock ej som byggnadstimmer. Sykomorlönnens bränslevärde är nästan lika högt som
bokens (Knuchel 1954).

Sykomorlönnens goda vedegenskaper och till¬
växtförmåga har föranlett dess plantering på många
håll utanför det naturliga utbredningsområdet, så
även i Nordamerika. På grund av den lovande av¬
kastningen i Danmark började även några danska
jägmästare på de skånska godsen att för 50-60 år
sedan försöksvis plantera sykomorlönn. Såvitt jag
vet har detta inte lett till någon mera påfallande
utvidgning av odlingsarealen, eftersom det finns
andra trädslag som i dagens läge är betydligt mer
lönsam, t ex gran och hybridasp. Den främsta an¬
vändningen av sykomorlönn tycks vara 30 m bre-da
ridåer utefter vägarna för att dölja innanför växande
gran och för att även tjäna som stormkappor. Från
naturvårdshåll drivs för närvarande i Sydsverige en
svagt motiverad men energisk kampanj i syfte att
tvinga skogsbrukets folk att odla enbart inhemska
trädslag - och provenienser - och i det här fallet den
mindrevärda skogslönnen i stället för den utländska
och därför förhatliga tysklönnen.
I Danmark ser man annorlunda på saken. Där
ser man alltid först och främst till lönsamheten. Acer
pseudoplatanus kallas där kort och gott för ”aer”
och tillsammans med lönnen ägnas den fyra
faktaspäckade sidor i professor Carl Mar: Möllers
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stora

bok ”Vore skovtræarter og deres dyrkning”

(1965). Där framhålls bl a att självsådd av aeren
numera tas emot med förtjusning och att arten
sannolikt kommer att övertaga en del av bokens
plats. Arten är vidare väl ägnad som underväxt
under ek och lärk där jordmån och vattentillgång är

god.

Danmarks areal av aer anslogs för 25 år sedan till
ca 1.200 hektar med övervikt för yngre åldersklasser.
Årsavkastningen uppgick till 5.000-10.000 m3, medan
lönnensareal och skördeuttag var obetydliga. Aeren

används i Danmark till samma ändamål som bok
bl a till fanér och detta i sin tur till möbler, butiksinredningar, paneler och inredningar i bussar, järn¬
vägsvagnar, skepp mm. Man räknar i Danmark med
god avsättningsmöjlighet och för ökade virkesskördar av detta trädslag, som utan tvivel är lönnfamiljens
jätte.
Om vi slutligen frågar oss hur gamla de hos oss
aktuellaste lönnarterna egentligen kan bli, så anges
i den mellaneuropeiska litteraturen max 200 år för
naver-, 450 år för skogs- och 600 år för sykomor¬
lönnen.7 Så höga åldrar torde inte kunna uppnås i
vårt land. Inom parentes innehas det särklassiga
rekordet av den berömda Kvill-eken i Rumskulla
socken i Kalmar län (13 m i brösthöjdsomkrets vid
ca 950 års ålder.)
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RED. ANM.
Carl Ludvig Kiellanders artikel har välvilligt lästs av
Karl Evert Flinck. Följande noter, till ökad belys¬
ning av artikelämnet, baserar sig på den senares till
redaktionen förmedlade synpunkter.
1. Vilda palmer är inte ovanliga i dagens varmtempererade områden i Kina, Himalaya, sydös¬
tra USA, Kalifornien och även i Spanien.
2. Acermonspessulanum är bl a härdig i Bjuv, Skåne.
3. I Bjuv under en grupp mycket stora lönnar är

lundfloran bra och väl utvecklad.

4. Detta gäller även ekar, men jfr. not 3.
5. Samma sak gäller i Bjuv för såväl ask som ek.
6. Lönnar är förmodligen inte värdefulla skogsträd
men har en mycket stor ekonomisk betydelse
som ornamentala träd. Lönnarna odlas i enorm
omfattning i USA, Kanada och i Östasien. Ca 60
arter har odlats i Bjuv varav 40 st får anses som

förstklassiga ornamentala träd, inklusive många
mindre arter. Endast två arter självsår sig våld¬
samt. Lövfallet från dessa arter har inte visat sig
vara negativt för någon undervegetation.
7. Ett 500 år gammalt jätteträd av sykomorlönn har
besiktigats i Skottland. Arten är inte vild på de
Brittiska öarna. Planterade träd i södra Sverige
har ungefär samma möjligheter och förhållanden
som i Skottland.
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ROSOR PÅ GRUNDSTAM
OCH PÅ EGEN ROT
Hellmut Merker
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Figur 1. Rosa gallica ’Offiánalis’ (Teckning: Marie Widen)

HISTORISKA UPPGIFTER om förökningssätten för rosor är relativt svårtillgängliga i litteraturen. I registret till Kriissmanns rosbok (Kriissman
1974) förekommer inte ordet Vermehrung (förökning), men ger man sig inte så hittar man det i texten
på diverse ställen, t ex sidan 54. Raderna låter i
översättning ungefär så här: ”Omkring 1880 skriver
Guillemeau i ”Histoire Naturelle de la Rose” på
sidan 15 att man känner till ca 100 rossorter, av vilka

många emellertid endast har enkla blommor.
Förökningen skedde ju huvudsakligen genom rotskott, avläggare och sticklingar. Okulering var visserligen känd medan knappast tillämpad, likaså var
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sådd föga brukligt pga att den var för tidskrävande
(redan enligt Theofrastos). Denna uppfattning framfördes och vidarebefordrades ideligen av senare författare och ansågs till och med vara ett ovederlägg¬
ligt faktum...”. På sidan 45 i samma verk omnämnes
morernas avancerade rosförökningsmetoder.
Detta skulle kunna tolkas så att rossortimentet i
Europa nästan i sin helhet salufördes som rotäkta
kloner vid den tiden. Medan våra dagars uppdrag-

ning medelst okulering tar - underlagsuppdragningen inräknad - tre respektive fyra år fick man då
så gott som färdiga plantor på två år eller direkt vid
delningen av moderplantorna.

Delningsförökade rosor har jämfört med okulerade den ofta betydelsefulla fördelen att de klarar
sig bra på mellanjordar och lättare jord, medan
gängse grundstammars fordringar på jordmånen
ligger avsevärt högre. Rosacanina t ex vill helst växa
i med kalk välförsedd lermylla. Även ur denna
synpunkt är det ett dilemma att av naturen förnöjsamma vildarter numera okuleras. R. pendulina
(syn. alpina ) räknas till våra förnöjsammaste och
samtidigt härdigaste vildarter så länge den får växa
på egen rot. Visst ger den utlöpare, men det gör R.
canina också mer eller mindre. Selektionerar man
fram typermedringabenägenhetförutlöpare borde
R. pendulina kunna bli ett idealiskt underlag inte
minst pga att den är så gott som taggfri.
Många gammaldags rosor har på egen rot förmåga att sprida sig vegetativt tack vare utlöpare,
men på grundstam ringa eller inga chanser att vidga
sin växtplats under de första åren. Det beror sedan
på jordmånen, planteringsdjupet och skötseln om
de överhuvud ökar y tmässigt som avsett när det rör
sig om marktäckande grupp-, buskage- och ytplanteringar. Ypperliga rotäkta marktäckare inom den
något högre kategorin med dels vildroskaraktär och
dels hortikulturpåbrå finns t ex bland R. gallica (fig
1), R. pimpinellifolia, R. rugosa (fig 2), R. Carolina
och R. nitida. De är i vissa fall välkomna alternativ
till kategorin kryprosor, som under senare år har

blivit storsäljare på marknaden.
Några ord om en speciell ”urgammal” och värdefull men tyvärr vittgående förbisedd pimpinellifolia-sort är här på sin plats, nämligen R. ’Poppius’.
Den lanserades i Sverige från och med 1880-talets
mitt (Larsson, 1982 och Merker 1992). Idag saluförs
sorten nästan uteslutande som okulerad. Gamla bestånd torde i sin helhet vara rotäkta, eftersom skott
har gått från hand till hand.
Vändpunkten på förökningens område, okuleringens genombrott, kom egentligen inte förrän vid
sekelskiftet 1900 med pernetianarosornas tillkomst
och rosenplantskolornas ansträngningar att marknadsföra dem. Pernetiana som gruppnamn är näs¬
tan glömt, det påminner om upphovsmannen PernetDucher, den mycket framgångsrike fransmannen,
”pappa” bl a till R. ’Soleil d’Or’, en milstolpe inom
pernetianaförädlingen. Som korsningsprodukter
efter R. foetida och den violettröda remontantrosen
R. ’Antoine Ducher’ gav pernetiananyheterna överraskande vackra gula, orange, koppar- och tvåfärgade
blommor. De hade ödesdigert nog oinskränkt även
ärvt den turkiska gulrosens svaga vitalitet, doftlöshet
respektive linoljelukt och sjukdomskänslighet främst
för svartfläcksjuka. Flera av dem var svåra att föröka
på traditionellt sätt. För att få fram växtligare plantor övergick företagen till okulering på kraftiga
grundstammar. Därefter medförde driftsrationa-
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Figur 2. Rosa rugosa (Teckning: Marie Widén)
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Figur 5.
På genealogiska grunder borde för landets gynnsamma odlingszoner även höst-damaResht’) kunna användas som grundstam för remonterande
(Figur 4. ’Mrs John Lamg ’) och mer eller mindre ständigt blommande sorter (Figur 5.
rabattros ’Gruss an Aachen*). (Teckningar: Marie Widén)

scenasorter (Figur 3. ’Rose de

liseringen att samtliga rosor okulerades på grundstam.

Plantskoleproduktionen har på den punkten idag

en del fall närmat sig gränserna för botanisk godtag¬
barhet, identitet och vederhäftighet eftersom man

numera okulerar även vildarter och deras former på
enhetsgrundstam. Därmed kan typiska karaktärs¬
drag och originalitet gå förlorade. Vildarterna är
inte längre naturskapelser utan tekniska produkter
som t ex en vilddvärgros i den kända katalogen från
Torben Thim: ”Historiske roser fra V. Petersens
eftf. i Løve”: ”Rosa pendulina v. pyrenaica biir på
egen rot sällan över 15 cm hög, okulerad på canina
dock upp till 40 cm”. Ingwer Jensens (Flensburg)
katalog ståtar i fallet pyrenacia med ”Höhe ca 100
cm”. I Sangerhausens rosarieförteckning når den
den gigantiska höjden 2 m, även här rör det sig enligt
uppgift om canina- underlag. Eftersom just pyrenaica
är en av samlare eftertraktad vilddvärgros för bl a
stenpartimiljö torde det rätta förökningssättet vara
frösådd. Skall den tvunget okuleras så ligger under¬
lag inom sektionen Cinnamomeae pga släktskaps¬
förhållandena bättre till än sektionen Caninae och
Synstylae med bl a R. multiflora. Cinnamomeae

omfattar arter som R. blanda, R. franco-furtana, R.
x kamtschatica, R. majalis, R. oxyodon, R. x reversa
och R. rugosa. Vi har tyvärr ganska sparsamt med
exakta kunskaper om okulationsaffiniteten mellan
givare och mottagare. Vissa kombinationer tycks ge
ganska kortlivade plantor, t ex med R. x rugosa
’Hollandica’ (=manettii), även benämnd Boskooprugosa. Förklaringen kan vara att ’Hollandica’ är
specialiserad på mulljord (Kriissmann 1974).
Det är nog inte helt felgissat att vävnadstransplantationer mellan medlemmar inom samma sek¬
tion har större utsikter att samverka tillfredsstäl¬
lande än transplantationer mellan medlemmar ur
olika, mer eller mindre avlägsna systematiska enhe¬
ter. R. rugosa och rugosa- hybrider med tydliga
rugosa-drag samverkar antagligen bättre på under¬
lag av R. rugosa eller annan Cinnamomeae som t ex
R. pendulina än på R. canina. Pimpinellifolia-sorterna, R. primula, R. foetida och övriga inom
Pimpinellifoliae trivs i längden förmodligen bättre
på t ex R. ’Poppius’ än på R. canina. R. ’Poppius’ är
enligt statliga svenska försök härdig ända upp till
Norrbotten och borde kunna vara ett givet underlag
för just Norrland när det gäller foetida- gruppen
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med 'Persian Yellow’. R. rugosa 'Hansa' på egen rot
är vid normal skötsel närapå ständigblommande. På
R. canina, som avslutar sin aktivitet redan under
sommaren, får vi finna oss i blygsam remontering.
Samma gäller för 'Ruskin’ ochandra rugosa-hybrider
respektive selektioner av R. rugosa. R. rugosa är
bekantför sin motståndskraft mot svampsjukdomar.
Borde man då inte kunna förutsätta att den för
rostsvamp så illa beryktade rugosa- hybriden 'C.F.
Meyer’ kan hålla sig friskare på rugosa-underlag än
p3.R. canina ?
På senare år har en del utländska grossistplant¬
skolor gått in för produktionen av rotäkta frilandsrossorter. Det har visat sig att sticklingsförökade
plantor är lämpligare för storskalig plantering och

marknadsföring i krukor. Kärlen och jord voly¬
merna blir mindre tack vare ett tätt, ungt och där¬
med aktivt rotsystem som börjar direkt vid gren¬
baserna. Basalskottbildningen är rikligare och där¬
med får man bättre marktäckning. Man slipper
vildskotten, vilket förbilligar underhållet. - Men
härdigheten då? Den är allt efter sort och art lika bra
eller lika dålig, eftersom den främst är en genetisk
fråga och en skötselfråga. Hittills gjorda erfarenhe¬
ter tycks inte tyda på nedsatt odlingssäkerhet hos
sticklingsförökade plantor.

Termförklaringar

Grundstam: sammasom underlag, rotsystembildare
för okulant och ympning.
Klon:
vegetativt förökad och därmed gene¬
tisk enhetlig sort/art.
Underlag: se grundstam.
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RED. ANM.

Författarens intresse för och behandling av rosornas
förökning gäller framförallt de rosor som brukar
kallas ”gammaldags”. Bedömningarna och slutsat¬
serna är därför påverkade av detta. Ett belysande av
dagens produktionsmetoder, med okulering på
grundstammar som selektionerats för lämpliga egen¬
skaper samt dessa metoders ekonomi, skulle i sam¬
manhanget också väl vara på sin plats. Då dessa fakta
är allmänt kända av producenterna, finner vi dock
inte att den publicerade artikeln behöver bli föremål
för en åtföljande debatt.

LIVSLEVANDE ROSENSKONA
GRACER
Hellmut Merker
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Blomställningstypen av Rosa multiflora (A) går igen även hos många andra korsningar, t ex den
polyantha (B) och närstående klasblommiga rosgrupper.

stora gruppen av

INTE BARA tre utan fem mer eller mindre gamla
rossorter bär de tre gracernas eller chariternas namn:
Aglaia, Euphrosine och Thalia, behagens gudinnor. De finns delvis än i dag i handeln. I samlad
tropp kan de mig veterligt endast beundras i rosariet i Sangerhausen. Rosenplantskolan Lykke i Söby,
Danmark, tillhandahåller tre av kvintetten, Cedergrens på Råå har bidragit till Aglaias spridning här
hemma i flera år. Vilka är då de två andra? Thaliaremontant och Thalia-tehybrid.

I rosuppslagsboken ”Modern Roses” har Aglaia
följande beskrivning: ’”Aglaia’ (Yellow Rambler).
R. (Schmitt; int. P. Lambert, 1896) R. multiflora x
’Reve d’Or’. Dubbelblommande, doftande halmgul
övergående till vit i klasar. Blad glänsande. Kraftig
växt.” Sortuppslagsboken ”Jäger” kompletterar med
”höjd 3-5 m”.
Euphrosine saknas i ”Modern Roses ”, men finns
i ”Jäger”: ”’Eupbrosyne’ (multiflora) Schmitt 1896
(Lambert). Multiflora sarm. x ’ Mignonette klar33
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Euphrosine saknas i ”Modern Roses”, men finns
i ”Jäger”: ”’Euphrosyne’ (multiflora) Schmitt 1896
(Lambert). Multiflora sarm. x ’Mignonette’-, klar33

rosa, många gula ståndare, små blommor, halvfylld,
platt ljuskarmin knopp. Klasar om 50-100, måttlig
doft, tidigt rikt engångsblommande, få taggar, 3-4
m.” (Beträffande avkortningen sarm. misstänker jag
ett tryckfel som skall vara multiflora-sämlig, dvs
fröplanta).
Litteraturens uppgifter om Thalia är något mera
differentierade och omfattar 3 olika sorter: ’Thalia’
1895, 1903 och 1973, således kärt namn på många
barn! ”Modern Roses” upplyser om ’Thalia’ 1895:
”’Thalia’ {’White Rambler’). R. (Schmitt; int. P.
Lambert 1895) R. multiflora x ’Pâquerette’. Småblommig, dubbel, vit, klasar. Tidig”. ”Jäger” uppger
höjd 3 m och redovisar dessutom ’Thalia ’-remon¬
tant (multiflora) Lambert 1903; fröplanta av ’Thalia’
x ’Laur. Messimy’; rent vit, liten blomma, trefjär¬
dedels fylld, platt, i klasar om 10-50, rikblommande
remonterande, klättrande till 3 m. Finns i Sangerhausen.
Rosariekatalogen ”Sangerhausen” innehåller
även den yngsta av dem, nämligen ’Thalia’ (Lens
1973). Tehybrid, kanariegul med aprikosfärgade rän¬
der, medelstor, lättfylld, doftande, höjd över 80 cm.
Jag kan tyvärr inte presentera några egna erfa¬
renheter i fallet, eftersom måtten på vårt hus och vår
trädgård är för små för dessa vidlyftiga skönheter, ty
alla utom tehybriden är klätterrosor med multiflorapåbrå. Hos oss är väggarna upptagna av ’Gloire de
Dijon’,’Gruss an Teplitz’,’Golden Wings’ och ’New
Dawn’ i stället. Men tänk om man hade en park med
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de

tre skulpturgracer i en pergola, de fyra rosen¬
gracerna klättrande på pergolan och Lens-Thalian i

rabatten.
Rosa multiflora, den japanska klätterrosen, är
som vildart i Korea, Japan och delar av Kina en
relativt oansenlig, långgrenig och mycket variabel
buske. Den blev tack vare Thunberg känd 1784
genom hans publicerade beskrivning i ”Flora Japonica”. Knappt hundra år senare (1875) placerade sig
R. multiflora i förgrunden för trädgårdsrosutvecklingen världen över. Idag finns dess spår i så
gott som alla planteringar. Den gav upphov till
förnämliga klätterrossorter. Lågvuxna närstående
typer blev upprinnelsen till den explosiva härskaran
av polyantha - floribundarosorna, vilkas (i regel
doftlösa) fyrverkerier fortgående beundras världen
över. De kännetecknades i början av mer eller min¬
dre pyramidformiga blomklasar som kunde på¬
minna om vissa björnbärs blomställningar. Vad vin¬
terhärdigheten angår har multiflora-komplexets av¬
komma ett gemensamt: bäst inom odlingszonerna
1-3.

De första förelöparna kom så tidigt som 1804 till
Europa, t ex ’Seven Sisters Rose’ eller ’Carnea’, en
dubbelblommande rosa ostasiatisk kulturros. När
blomman åldras bleknar färgen ”ungefär som rosen¬
kinderna på systrarna”. Historiska namn, milstolpar
inom sortimentet är t ex ’Crimson Rambler’, ett
hittebarn från Tokyo (1878), ’Tausendschön’ (1906)
och ’Pauls Scarlet Climber’ (1916).

SLÄKTET COTONEASTER
- OXBÄR Karl Evert Flinck & Bertil Hylmö
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Figur 1. Cotoneaster hjelmqvistii (Foto: Bertil Flylmö, 25 sept 1974)

I LUSTGÅRDEN 1990-91 ingick en kortfattad
introduktion till underfamiljen Maloideae inom
familjen Rosaceae, skriven av K. E. Flinck. Han
nämnde där sitt förslag till Lustgårdens redaktör, att
denne under några år skulle bereda plats för ett antal
artiklar behandlande några av de för Sverige mest
intressanta släktena inom underfamiljen M aloideae.
Den första artikeln, behandlade släktet Sorbus.Som
andra artikel har Lustgårdens redaktör tänkt sig en
genomgång av Coiowedster(oxbär)-släktet. Vi skrev
redan 1966-67 för Lustgården en artikel med titeln

”Cotoneaster i svensk odling”. Den nya artikeln har
vi på redaktörens önskan givit en global karaktär. Vi
behandlar släktets systematik, dess utbredning, dess
förekomst i Sverige, de arter som Europa-resenärer

kan påträffa vildväxande samt de odlade arter och
hybrider eller kloner, som förekommer odlade i
Sverige, i Europa eller andra delar av världen, samt
vilka oxbär som erbjuds av svenska plantskolor.
Kännedomen om släktet Cotoneaster har under
de senaste 40 åren starkt förbättrats, dels genom att
ett stort antal nya arter identifierats, dels genom att
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Figur 2. Cotoneaster shansiensis (Orthopetalum)

Figur 3. Cotoneaster calocarpus (Chaenopetalum)
(Foto: Bertil Hylmö, 2 juni 1963)

nedärvningsgången och cytologin studerats, med
bl a fastställande av apomixis inom släktet1. Under
vårt studium av släktet på 50- och 60-talen fann vi,
att en förståelse för släktets arter och deras relatio¬
ner skulle underlättas genom en systematisk upp¬
delning av beskrivna arter i sektioner och serier
(Flinck & Hylmö, 1966).
Vår lista omfattar 174 arter. Som jämförelse kan
nämnas att i ”Vilda växter i Norden”, utgiven 1948,
antalet Cotoneaster- arter anges till 20-30. Något
senare, 1949, angav Rehder i sin ”Bibliography of
cultivated trees and shrubs” antalet till ca 80. Så sent
som 1960 hade Kriissmann i sitt verk ”Handbuch
der Laubgeholze” samma antal. Nu uppgår namn¬
givna arter till 261 (Phipps et al, 1990). Nya arter
tillkommer i och med att SinoHimalaya-områdena
blivit tillgängliga för studier.
Som påpekades i Maloideae-artikeln (se ovan),
är apomixis vanlig i flera av underfamiljens släkten.
Detta gäller i hög grad Cotoneaster. Vid behandling
av taxa inom släktet har till stor del beskrivningar
gjorts utan hänsynstagande till förekomsten av
apomixis. Många apomiktiska arter har givits rang
av varieteter eller former. Andra har rankats som
arter. Vi anser att släktet bör behandlas konsekvent
och valt att anse alla apomikter som arter. Vi gör
dock den begränsningen att efemära apomikter,
som inte visat spridningsvitalitet, förbigås. Här har
vi mött en svårighet som vi inte kunnat lösa, nämli¬
gen att flera arter har beskrivits från endast en
insamling. För åtskilliga arter föreligger inga upp¬
gifter om deras geografiska utbredning. När det
gäller identifikation och eventuell nybeskrivning av

arter, föredrar vi

(Foto: Bertil Hylmö, 12 juli 1962)

1
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Apomixis innebär att ingen variation uppträder bland avkomman vid sådd.
Arten är frökonstant.

jämförande odling, helst i mer än
en generation så att eventuell frökonstans kan ob¬

serveras.
Släktet Cotoneaster förekommer vildväxande i
Afrika, Asien och Europa. Från Atlasbergen i Ma¬
rocko, Granada och Pyreneerna i Spanien och Wa¬
les i väster till Taiwan och Ullungön utanför Korea
i öster, från Kolahalvön i norr till Sinaihalvön och
Nilgiri Hills i Indien i söder.
Oxbär är mycket lättodlade och kan växa i sol
eller halvskugga samt på alla jordar, dock sämst på

tunga lerjordar. Den verkligt begränsande faktorn
för odling av släktet Cotoneaster är frostömtålig¬
heten hos många arter.
Oxbär erbjuder alla val i fråga om storlek. Ett
vildväxande exemplar av Cotoneaster frigidus i
Himalaya var 17 m högt, medan andra arter trycker
sig platt mot marken. Många oxbär är städsegröna,
men deflesta av dessa är tyvärr mycket dåligt härdiga
i Sverige.
Oxbär förvildar sig lätt. Vi har studerat förvil¬
dade oxbär i Sverige och England och funnit 11 arter
i Sverige och 44 på Brittiska öarna (Stace, 1991). För
svenskt vidkommande pågår en bearbetning av släk¬
tet Cotoneaster.
Vi har vid systematiserandet av släktet följt
Koehnes (1893) uppdelning av släktet. Det särskil¬
jande huvuddraget är framförallt kronbladens ställ¬
ning. Den ena sektionen, Orthopetalum, har utdra¬
gen blomning med små knoppar samtidigt med
fruktbildning i knippet och med kronblad uppåteller snett uppåtriktade, medan hos den andra,
Chaenopetalum, knippets blommor slår ut samti¬
digt och kronbladen är helt utslagna (Fig 2 resp 3).
Vi anser att en uppdelning av släktet Cotoneaster

i relativt lätt åtskiljbara apomiktiska arter bör ha sitt
värde ur såväl teoretisk växtgeografisk, som ur prak¬
tisk hortikulturell synpunkt. Många taxa av släktet
Cotoneaster har ett mycket högt hortikulturellt värde
och uppförökas och säljs av plantskolor i många
delar av världen i stor skala.
Under samma artnamn sprids taxa av ur horti¬
kulturell synpunkt högst olika karaktär. Ett sådant
exempel är Cotoneaster horizontalis hort., där ett
halvt dussin apomiktiska arter med konstanta ka¬
raktärer går under samma namn trots skillnader
mellan exempelvis C. perpusillus, en småbladig
dvärgbuske, och C. hjelmqvistii, med stora blad,
som spaljerad kan bli 7 m hög (Fig.l, 12).
Av oss utförda odlingsförsök liksom studier i
plantskolor, ger vid handen att av de i södra Skandi¬
navien och i Mellaneuropa odlingsbara oxbären ger
det helt dominerande antalet arter konstant av¬
komma. Det bör dock påpekas att ett icke obetyd¬
ligt antal Cotoneaster-zxx.tr ej är vinterhärdiga i
Skandinavien och därför ej kunnat studeras av oss.
Vår iakttagelse, att flertalet arter i odling är kon¬
stanta vid sådd, står i bjärt kontrast till en allmänt
utbredd uppfattning bland praktiska plantskolemän
i länder med mildare klimat. Dessa anser vanligen
att Cotoneaster-arter hybridiserar starkt. I dessa
länder och icke minst på de brittiska öarna är också
C. frigidus och C. salicifolius samt hybrider mellan
dessa arter sinsemellan och med C. dammeri och C.
conspicuus allmänt odlade.
Ur växtgeografisk synpunkt bör det vara värde¬
fullt att ett släkte som Cotoneaster benas upp. Med

i Kina och koncentriskt avtagande
artantal i Europa och i Nordafrika bör en mera
djupgående kännedom av variationer inom släktet
kunna lämna stoff till beräkning av utvecklings - och
spridningstendenser under vår recenta floras histo¬
riska utveckling.
En viktig karaktär vid bestämmandet av arterna
är blombladens ställning. Andra viktiga karaktärer är:
ett artcentrum

-

Blommans färg
Antalet ståndare
Antalet blommor i blomställningen
Frukternas färg
Antalet frön i frukten
Om fröna är sammanvuxna eller fria
Om växten är lövfällande eller städsegrön
Olika typer av hårighet
Habitus

Vi summerar i det följande de arter som vi väntar
oss att intresserade kan påträffa i odling i Sverige

eller utomlands och som vi anser är särskilt intres¬

santa eller vackra. Vi gör detta inom ramen för det

system för uppdelning av släktet som nu är allmänt
accepterat. Flödet av nytt växtmaterial under senare

tid har varit mycket stort. Flera arter har beskrivits,
som vi betraktar som synonymer. I vissa fall har
också serier beskrivits med vilka vi inte känner oss
tillfreds.

Några intressanta arter, som ännu inte veten¬
skapligt beskrivits, kommer att nämnas försedda med
en asterisk (*), då namnet endast är ett arbetsnamn.

37

Nyckel till Cotoneaster-serierna
1a

Kronblad omvänt äggrunda, upprätta eller snett
upprätta, rosa, röda eller svartröda, ofta med
smutsvitt. Ståndarsträngar oftast rosa eller röda.
Knippets blommor slår ut under utsträckt tid
(eller ensam blomma).
Section Cotoneaster 2

lb Kronblad nästan cirkelrunda, utbredda, vita
eller krämfärgade (sällan rosa). Ståndar strängar
oftast vita. Knippets blommor slår ut samti¬
digt (eller ensam blomma).
Section Chaenopetalum 14
3
2a Ståndare 10-15
2b Ståndare ca 20
3a

4

Frukter orangeröda, röda eller rödbruna. Blad
under först glest borsthåriga. Ståndarsträngar
mörkt röda, sällan rosa. Series 1 Adpressi

3b Frukter svarta. Blad under först mjukhåriga.
Ståndarsträngar rosa, sällan röda.
Series 2 Nitentes
4a

Blad under tilltryckt borsthåriga

5

4b Blad under tätt filthåriga, mjukhåriga eller näs¬
7
tan kala
5a

Blommor ensamma eller 2-4, nickande. Blom¬
botten och foder kala eller nästan kala. Foderflikar rundade. Blad mindre än 20 mm.
Series 3 Distichi

5b Blommor 2-10 i knippet, upprätta eller
nickande. Blombotten och foder borsthåriga,
klocklika. Foderflikar tillspetsade. Blad vanli¬
6
gen längre än 20 mm.
6a

Frukter röda, brunröda eller plommonpurpur
Series 4 Acuminati
med 2 stenar.

6b Frukter orangeröda eller röda med 3-4, sällan
2, stenar.
Series 5 Simonsioides
7a
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Blad starkt buckliga med kupade partier mel¬
8
lan nerverna.

7b Bladytan slät eller med svagt sänkta nerver.
11

8a

Frukter svarta

Series 6 Lucidi

8b Frukter röda
9a

9

Blad 30-150 mm, buckliga, glansiga, kanter ej
vikta, knappar vita, frukter orange eller röda
(en art purpursvart) med 3-5 stenar.
Series 9 Bullati

9b Blad 10-35 (sällan 60) mm, rynkade, matta,
kan-ter ofta nedrullade, knappar mörka eller
vita. Frukter orange, röda eller röda med 2-4
10

stenar.

10a Vintergrön eller nästan så; ståndarknappar lila,
svartnande, 2-3 stenar.
Series 10 Franchetioides
10b Bladfällande, ståndarknappar vita, 3-4 (-5) stenar.
Series 11 Dielsiani

11a Blad under något ludna eller nästan kala. FrukSeries 6 Lucidi
ter svarta.

11b Blad under tätt filthåriga. Frukter orange, röda,
12
brunröda eller svarta.
12a Frukter svarta.

Series 7 Melanocarpi

12b Frukter orange, röda eller brunröda

13

13a Frukter röda med 2-3, 3-4 eller 5 stenar.
Series 8 Cotoneaster

13b Frukter orange, röda eller brunröda med 2 steSeries 12 Zabelioides
nar.
14a Ståndarknappar vita.

15

14b Ståndarknappar purpur eller svarta

19

15a Stenar endast 1, bildad av 2 hårt sammanvuxna.
Series 14 Multiflori

15b Stenar 1 (ej sammanvuxna) eller 2, sällan 3. 16

20b Stenar 2-5. Kvistar i sned vinkel.

16a Frukter svarta. Stenar 1 eller 2.

21a Vintergrön eller nästan så; stenar 1 .
Series 18 Hebephylli

Series 17 Insignes

16b Frukter röda eller brunröda. Stenar 2, sällan 3.
17
1 7a Kronblad och ståndarsträngar rosa, blad under

ludna eller kronblad och strängar vita, blad
under kala. Stenar 2, sällan 3.
Series 13 Megalocarpi

1 7b Kronblad och ståndarsträngar vita, blad under
18
ludna. Stenar 2.
1 8a Strikt upprättväxande buskar, högst 2 m höga.
Series 15 Racemiflori

18b Buskar eller små träd upp till 6 m höga.
Series 16 Aitchisonioides
19a Frukter svarta.

19b Frukter röda

Series 17 Insignes
20

20a Stenar 1 eller 2 på samma buske. Kvistar vin¬
21
kelrätt ut.

22

21b Lövfällande; stenar 1 eller 2.
Series 19 Tomentelli
22a Bladkanter plana; knippen mångblommiga;
23
stenar 2.

22b Bladkanter oftast nedrullade; blommor enstaka
eller i knippen 2-3 eller mångblommiga; stenar
2-5.

24

23a Lövfällande, blad tunna, 100-150 mm.
Series 20 Chaenopetalum

23b Vintergrön eller nästan så. Blad halvt läderartade, högst 50 mm (sällan till 80 mm).

Series 22 Pannosi

24a Blad till 90 mm, buckliga, blommor enstaka,
2-4 eller mångblommiga knippen; stenar 2-5.
Series 21 Salicifolia

24b Blad till 25 mm ovan släta; blommor enstaka
eller 2-5 tillsammans; stenar 2.
Series 23 Microphylli
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Figur 4. Cotoneaster apiculatus (t v ) och Cotoneaster nanshan (t h), lång -och kortskott
(Teckningar: Kalle Fors)
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Släktet Cotoneaster
Section Cotoneaster
Series 1 Adpressi
Lövfällande, nedliggande eller uppstigande 0,5 2,5 m höga buskar. Blad 8-25 mm, nästan runda eller
äggrunda, flata eller vågiga, ovan släta, under till en
början med långa raka tilltryckta hår. Har vackra
höstfärger.
Blomställning kortskaftad med 1-3 (-4) blom¬
mor. Kronblad upprätta, rosa, röda eller svartröda,
ibland med vit kant. Ståndare 10(-13), strängar rosa
eller röda, knappar vita. Frukter 6-11 mm, klotrunda,

elliptiska eller cylindriska, orangeröda, röda eller
brunröda med 2-3(-4) stenar.
Utbredning: Västra Kina och Himalaya, 13 ar¬
ter. Kan odlas i södra Sverige men flera arter skadas
under kalla vintrar utan snöskydd.
Cotoneaster nanshan (= C. adpressus var prae¬
cox), klippoxbär (fig. 4, 6, 7), med starkt vågiga blad
och 2 stenar är allmänt odlad i Sverige och Europa,
medan C. apiculatus (fig. 4) med plana blad och 3

stenar, tagit samma plats i USA. Dessa arter blir 0,5

- 1 m höga, rotslående.

C. adpressus, mattoxbär, är den minsta av seriens
och är intressant då den är sexuell, medan
seriens övriga arter är apomikter.
C. horizontalis, lingonoxbär (fig 6.), är traditio¬
nellt odlad, har orange-röda frukter och visar ut¬
präglat fiskbensmönster. Nära besläktade är C. atropurpurens (fig. 5), som oftast utbjuds i USA under
namnet C. horizontalis. C. atrovirens* är en Harry
Smith kollekt, som ännu inte har beskrivits. C.
arter

ascendens har lingonröda frukter och såldes förr
som C. horizontalis.
C. hjelmqvistii (fig. 1, 12) är en art för vilken insamlingsplatsen är okänd. Tidigare under namnet
C. horizontalis v. rubustus. Den är allmänt odlad i
Europa samt har noterats i såväl Argentina, Chile,
Kina som USA. Är störst av de C. horizontalis-liknande arterna och kan bli upp till 7 m hög spaljerad.
i—

4.

Í

//

Figur 5. Cotoneaster atropurpurens
(Foto: Bertil Hylmö, 31 maj 1964)

Figur 6. Cotoneaster nanshan och Cotoneaster horizontalis
(Foto: Bertil Fiylmö, 31 maj 1964)
41

Har också större blad och frukter. Arten har namn¬
givits efter professor Hjelmqvist, Lund, för hans
insats att utreda släktets cytologi.
C. divaricatus, spärrgrenigt oxbär, är mer upp¬
rättväxande än seriens övriga arter. Den blir högre,
1,5 - 2,5 m samt har frukter som är mörkröda till
brunröda. Växer bra t ex i Stockholm. Av alla all¬
mänt odlade Cotoneaster-arter förvildas denna jämte
C. lucidus oftast i vårt land.
Serien är mycket värdefull hortikulturellt.

Series 2 Nitentes
Lövfällande, upprätta buskar med bågböjda,
spärriga, lätt rödbruna grenar, upp till 3 m höga.
Blad 10-20 mm, äggrunda eller nästan runda, tunna
med flata kanter, ovan släta, skinande, undertill

först mjukhåriga.
Blomställning upprätt (l-)3 blommig. Kron¬
blad upprätta, purpurröda med vit kant. Ståndare
10(-12), strängar rosa, knappar vita. Frukter pur¬
pursvarta. Stenar 2-3.
Utbredning: Västkina, 3 arter. Alla arterna odlas
i Sydsverige. Under stränga vintrar kan de frysa till¬
baka.
C. nitens, grenoxbär, är den mest odlade arten i
Europa. C. harry smithii är intressant, eftersom den
insamlats av och uppkallats efter vår kände Kinaresenär, Harry Smith. Dessa arter har intresse en¬
dast för specialodlare.

Series 3 Distichi
Lövfällande eller halvt vintergröna, upprätta el¬
ler nästa upprätta buskar, 1-2 m höga. Kvistar till en
början borsthåriga. Blad 8-15 mm långa, läderartade,
med flata kanter, bladspets trubbig till spetsig. Blad
ovan glänsande.
Blomställning kortskaftad med 1-4 blommor.
Blommornickande.Foderflikar korta, rundade, kala.
Kronblad upprätta, röda med smutsvitt bräm. Stån¬
dare 16-20, strängar blekt rosa, rosa eller röda,
knappar vita. Frukter 9-11 mm, droppformade,
orangeröda eller röda med (2-) 3-4 (-5) stenar.
Utbredning: Himalaya och västra Kina med 7
kända arter. Vi nämner här två: C. nitidus (= C.
distichus), beskriven redan 1857 och ofta odlad i
England, samt C. salwinensis, en elegant art intro¬
ducerad under senare år. Båda arterna är möjliga att

odla i de mildaste delarna av Sverige om man accep¬
nerfrysning under kalla vintrar.

terar
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Series 4 Acuminati
Lövfällande, strikt upprättväxande till 5 m höga
buskar eller små träd. Blad 30-90 mm, äggrunda,
tillspetsade eller spetsiga, tunna, ovan glänsande

eller matta, under borsthåriga.
Blomskott 15-50 mm, upprätt eller nickande,
knippen med 1-2-10 blommor. Foder borsthårigt,
klocklikt, foderflikar tillspetsade. Kronblad upp¬
rätta eller något utbredda, rosa-gröna och smutsvita
eller blekt rosa. Ståndare (15-)20, strängar rosa,
knappar vita. Frukter päronformade till 15 mm
långa, glänsande röda eller brunröda med 2 stora
stenar.

Utbredning: Fyra arter med utbredning i västra
Himalaya från Kashmir till Sikkim.
Den i England ej sällan odlade C. acuminatus är
sexuell med stor variation, har glänsande blad och
glänsande röda frukter. Denna art förväxlas ofta
namnmässigt ned C. lucidus. Däremot är C. nepalensis (fig. 15), med blad ovan matta och med lingon¬
röda frukter, apomiktisk. Arten beskrevs redan 1875
men glömdes snart bort trots att den finns kvar i
många trädgårdar. Detta är troligen det första
omnämnandet på 100 år av C. nepalensis sedan den
i färg avbildades 1889 i en fransk trädgårdstidskrift.

Series 5 Simonsioides
Lövfällande, upprätta till 4 m höga buskar. Blad
20-40 mm, brett äggrunda eller äggrunda, nästan
läderartade, ovan glänsande eller matta, släta; under
glest borsthåriga.
Blomskott 15-40 mm, nickande, knippen med
1-4 blommor; foder borsthårigt, klocklikt med till¬
spetsade flikar. Kronblad upprätta, rosa med smutsvitt. Ståndare ca 20, strängar rosa eller vita, knappar
vita. Frukter päronformade, orangeröda eller röda
med 3-4 (sällan 2) stenar.
Utbredning: Fem arter med utbredning från
Sikkim till Kina (Yunnan). C. simonsii, indiskt ox¬
bär, är allmänt odlad på kontinenten och i England,
där den ofta ses förvildad. Kan odlas i Sydsverige
men är ömtålig. Värdefull.
Series 6 Lucidi
Lövfällande, upprättväxande till 5 m höga bus¬
kar. Blad 20-70 mm, äggrunda till elliptiska, spetsiga
eller tillspetsade med något sänkta nerver eller
buckliga, ovan starkt glänsande, under ludna eller
snart nästan kala.

Blomskott 30-50 mm med 4 blad och 5-40 blom¬
miga knippen, utåtriktade. Kronblad upprätta, rosa¬
gröna med smutsvitt. Ståndare (16-)20, strängar
rosa, knappar vita. Frukter 8-11 mm, klotrunda,
cylindriska eller päronformade, svarta, glänsande
utan vaxdagg. Stenar 2-3.
Utbredning: Norra Kina, Mongoliet och Sibi¬
rien vid Bajkalsjön. Ca lOarter kända. Köldhärdiga.
C. lucidus, häckoxbär, är en av de absolut vanli¬
gaste av alla lignoser odlade i Sverige. Används mest
som häckväxt samt för tätplantering av större ytor i
parker och allmänna grönområden.
C. laetevirens förekommer i Sverige i botaniska
trädgårdar samt förvildad på Gotland. Upprätt med
bågböjda grenar.
C. hummelii* (fig. 11) är insamlad av Hummel
(Sven Hedin-expeditionens svenska läkare). Växer
strikt upprätt med stora glänsande fruktklasar.
Från Alnarps plantskola har på sin tid en svartfruktig Cotoneaster-art distribuerats, som vi med
ett arbetsnamn betecknat C. ”Alnarps foveolata”*.
Troligen Wilsons kollekt 189 från västra Hubei i
Kina.
Alla fyra arterna har magnifik höstfärg och ten¬
dens att förvilda sig.

Series 8 Cotoneaster
Lövfällande, uppåtstigande eller nedliggande, 12 m höga buskar. Blad 15-50 mm långa, äggrunda
eller elliptiska, ovan matta, under filthåriga.
Blomskott 15-50 mm, upprätta eller något häng¬
ande, knippen med 1-7 (-12) blommor. Kronblad
upprätta, inåtböjda, stängda, lämnande ingen eller
endast liten öppning, obetydligt längre än foderflikarna, rosa med smutsvitt. Ståndare (16-) 20,
strängar blekt rosa, knappar vita. Frukter klotrunda
till päronformade, 7-11 mm långa, orange-röda eller
klart röda. Stenar 2-5.
Utbredning: Serien omfattar ca 20 arter med
utbredning över hela Europa och Asien fram till

Series 7 Melanocarpi
Lövfällande, strikt upprätta till 3 m höga buskar.
Blad 20-80 mm, tunna, något veckade med plan
kant, äggrunda till elliptiska, spetsiga till trubbiga,
ovan först glänsande, snart matta, först mjukhåriga,

Series 9 Bullati
Lövfällande, strikt upprätta till 5 m höga buskar
eller små träd. Blad 30-90 mm, äggrunda eller
elliptiska, spetsiga eller tillspetsade, halvt läderartade,
ovan först ludna eller borsthåriga, starkt buckliga
(med kupade partier) ofta glänsande, under filthåriga.
Blomskott 30-100 mm, utåtriktade, knippen med
5-30 blommor med långt utdragen blomning, ofta
fullt utbildade frukter samtidigt med outslagna
blomknoppar. Kronblad upprätt inböjda, ofta utan
att lämna någon öppning, röda, gröna och smutsvita.
Ståndare ca 20, strängar rosa, knappar vita. Frukter
8-11 mm, päronformade, orangeröda, röda, bruna
eller purpursvarta med 3-4 eller 5 stenar.
Utbredning: Västra Kina, åtta beskrivna arter
men ett flertal taxa ännu ej namngivna, varav några
är sexuella.
Allmänt odlade i USA och Europa är arter som
C. bullatus, rynkoxbär, och C. rehderi samt under
kultivarnamn odlade C. 'Firebird'. Den av Harry
Smith insamlade C. sikangensis (fig. 17) har börjat
spridas. Seriens arter är odlingsvärda i södra Sverige
men kan skadas under stränga vintrar. Vi anser att
C. sikangensis är den vackraste av alla med relativt

under gråfiltade.
Blomskott 15-60 mm, knippen 3-35 blommiga,
utbredda till hängande. Kronblad upprätta, smutsvita
med något rosa. Ståndare (15-20), strängar rosa,
knappar vita. Frukter hängande, klotrunda till
plattrunda, 6-10 mm, först purpurröda till brunröda,
som mogna svarta och blådaggiga, stenar 2-3.
Utbredning: Nordeuropa, Centralasien, Sibi¬
rien, Mongoliet, åtta arter.
En art, C. niger, svartoxbär, har en spridd ut¬
bredning i Sydsverige, där den är vanligast i kust¬
områdena, samt på Åland och Gotland. Arten är
knappast odlingsvärd.
En asiatisk art, C. polyanthemus, blir högre, 2-3
m, har stora blom- och fruktklasar, är härdig och
förtjänar en plats i trädgården.

Altai och Karakorum.
I Centraleuropa, och framförallt i dess bergs¬
trakter, finns flera arter, bl a C. tomentosus, ulloxbär,
C. integerrimus, oxbär, och C. juranus. De växer i
bergsområden i väl definierade zoner med början
söderifrån mot norr i samma ordning som ovan
angivits.
Den enda art som vi vill rekommendera för od¬
ling är C. soczavianus, som växer i Kaukasus. Den
har vackert rundade blad och klart röda bär. Alla
arterna är mycket härdiga.
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små, mörkgröna blad och lysande orangeröda fruk¬
ter. Serien är mycket värdefull hortikulturellt.

Series 10 Franchetioides
Halvt vintergröna eller i milda områden vinter¬
gröna buskar. Höjd till 3 m. Grenar utåtriktade,
elegant bågböjda, till en början borsthåriga till
filthåriga. Blad 10-30 mm, halvt läderartade; kanter
flata eller nedrullade; ovan matta, rynkiga, under
filthåriga.
Blomställningen är uppåt- till utåtriktad. Foder¬
bägare filthårig, flikar långt tillspetsade, silkeshåriga.
Kronblad uppåtriktade, röda och vita. Ståndare 20,
strängar rosa, knappar rosa till purpur, svartnande.
Frukter päronformade eller klotrunda, orange-röda,
röda eller mörkt röda. Stenar 2-3.
Utbredning: Kina (Yunnan). Ett halvt dussin
arter är beskrivna.
Arterna blir endast verkligt vackra i vintermilda
områden, där de är allmänt odlade. Kan odlas i
Sverige i milda delar av zon 1 men fryser tillbaka
under stränga vintrar. Mest odlade är C. amoenus,
C. franchetii, koralloxbär, C. sternianus och C.
vilmorinianus. Mycket värdefull serie hortikulturellt
Series 11 Dielsiani
Lövfällande, upprättväxande buskar. Höjd till
3 m. Grenar utåtriktade, tunna, ofta med fiskbensstruktur i ändarna, överhängande, till en början
mjukhåriga. Blad 10-25 mm, brett äggrunda, spet¬
siga eller tillspetsade, något läderartade, ovan matta,
rynkiga, under mjukhåriga.
Blomskott 20-40 mm; knippen 3-7 blommiga,
fruktämnen och foder silkeshåriga, flikar tillspet-
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sade, Kronblad upprätta, röda med smutsvitt. Stån¬
dare 16-20, strängar rosa eller vi taktiga, knappar
vita. Frukter klotrunda, 6-8 mm, orangeröda eller
klart röda med 3-5 stenar.
Utbredning: Västkina (Sichuan) med tre arter
Allmänt odlad i Tyskland och Sverige är C.
dielsianus, 2-3 m hög med lingonröda frukter.
C. splendens, praktoxbär (fig. 9), insamlades av
Harry Smith och har sålts i svenska plantskolor,
oftast under beteckningen H.Sm.12925. Arten är
halvt nedliggande, blir drygt meterhög med orange¬
röda frukter och är den vackraste arten i denna stor¬
lek som kan odlas i Sverige.
C. Kitaibelii* är en mycket härdig och vacker art
för vilken ursprunget är okänt.
De ovanstående är utomordentligt värdefulla ar¬
ter som under normala vintrar är härdiga i Sydsverige.

Series 12 Zabelioides
Lövfällande buskar med bågnande grenar, 1-2 m
höga. Blad 20-50 mm, äggrunda eller elliptiska,
spetsiga eller trubbiga, tunna, bladkanter platta,
ovan matta, nerver något intryckta.
Blomskott 15-45 mm, utåtriktade, knippen med
4-15 blommor. Kronblad upprätta eller något ut¬
breda, blekt eller mörkt rosa. Ståndare (18)-20,
strängar blekt rosa eller vita, knappar vita. Frukter
päronformade, 7-11 mm långa, orangeröda, röda
eller rödbruna med 2 stenar.
Utbredning: Nordkina med nio arter
Mest odlade i kontinentala Europa. I Sverige ses
ibland C. fangianus, blodoxbär, C. giraldii, C.
miniatus, C. shansiensis (Fig. 2 , 8) och C. zabelii. C.
zabelii är den mest odlade. Arterna klarar normala
vintrar. Värdefulla för sydsvenska trädgårdar.

Section Chaenopetalum

Series 13 Megalocarpi
Lövfällande, upprättväxande till 3 m höga bus¬
kar. Grenar tunna, purpurröda, till en början
dunhåriga, snabbt kala. Blad 20-50 mm, tunna, kant
flat, ovan glänsande, nerver lätt nedsänkta, undertill

ludna.
Blomskott 30-45 mm, upprätta, knippen med 320 blommor som slår ut samtidigt. Kronblad ut¬
bredda eller snett uppåtriktade, rosa eller vita. Stån¬
dare (12-) 20, strängar vita eller blekrosa, knappar
vita. Frukter päronformade, 9-11 mm långa, röda,

rödbruna eller purpurfärgade med 2 eller sällan 3

stenar.

Utbredning: Kashmir, Kazakstan, Sibirien, Centralkina och Korea. 5 arter kända.
Intressanta arter är C. megalocarpus, som odlas
på många ställen, C. wilsonii, som förekommer på
ön Ullung utanför Koreas kust, samt den vackraste,
C. roseus från Kashmir, som har rosa kronblad och
rödrosa frukter som sitter kvar ett par månader efter
att de färgats röda. Busken har ett graciöst över¬
hängande växtsätt. Arterna är härdiga i Sydsverige.

Series 14 Multiflori
Lövfällande, upprättväxande, stora yviga bus¬
kar. Höjd till 6 m. Grenar utåtriktade, bågböjda,
tunna, glänsande, purpurbruna eller gulbruna, i ett
tidigt stadium håriga, snart kala. Blad 20-50 mm,
tunna, kanter platta, ovan matta, släta, båda blad¬
sidorna snabbt kala.
Blomskott 30-40 mm, uppåtriktade, knippen
med 5-20 blommor. Blommor ibland stora, till 15
mm i diameter. Kronblad vita eller vita med rosa¬
purpur vid basen. Ståndare (12-18) 20, strängar vita,
knappar vita. Frukter klotrunda, köttiga, 10-16 mm,
rosa, rödrosa, oxblodsröda eller plommonlila. Ste¬
nar 1, bildad av 2 hårt sammanvuxna nötter.
Utbredning: Kazakstan samt nordvästra och
centrala Kina. Ca 15 arter.
Serien är mycket betydelsefull hortikulturellt
både i Europa och USA. I Europa inklusive Sverige
är C. multiflorus,flockoxbär, och C. calocarpus,flock¬
oxbär (fig. 3), oftast odlade. I USA odlas en annan art
som C. multiflorus. Vårt arbetsnamn för denna art är
C. magnificus* (fig. 13). Den är enligt vårt förme¬
nande släktets vackraste art med rödrosa frukter.

En Farrer-kollekt som odlats i Bergianska träd¬
gården blir ett vackert litet träd. Vi kallar arten C.
purpurescens*, då kronbladen är vita med lila bas.
C. hupehensis är en elegant art med lingonröda
frukter som i många år odlats i Göteborgs botaniska
trädgård. En grupp arter som formerar sig kring C.
przewalskii är intressanta med mycket stora frukter.
En sent bladfällande art, C. veitchii, har i slut¬
mognadsstadiet kardinalröda frukter och gör med
sin massiva fruktsättning och eleganta växtsätt ett
starkt intryck.
Alla de nämnda arterna växer bra i Sydsverige.
Den ömtåligaste är C. hupehensis. Vi uppskattar
höjderna för välutvecklade exemplar enligt följande:
C. calocarpus 4 m, C. hupehensis 3 m, C. magnificus*
3 m, C. multiflorus 4 m, C. przewalskii 4 m, C.
purpurescens* 6 m och C. veitchii 4 m. Alla dessa
buskar växer brett och kräver stor plats.
Alla arterna är utomordentligt värdefulla för
svensk odling.
Series 15 Racemiflori
Lövfällande, strikt upprätta buskar. Höjd till 2
m. Blad 20-50 mm, elliptiska eller äggrunda, spet¬
siga, tunna, kanter platta, ovan matta, under dun¬
håriga.
Blomskott 20-30 mm, upprätta, kompakta, 2-15
blommig. Kronblad utåtriktade, vita eller vita med
rosa i knopp. Ståndare (12-18) 20, strängar vita,
knappar vita. Frukter 8-10 mm, klotrunda, rödrosa
med 2 stenar.
Utbredning: Kring Medelhavet, Mindre Asien
och Centralasien. Ca 15 arter kända.
Seriens arter är förmodligen ganska härdiga. C.
racemiflorus har odlats i många år i Bjuv och är
vacker i en mycket rik röd bärskrud.
Series 16 Aitchisonioides
Lövfällande, upprätta buskar eller träd. Höjd till
6 m. Grenar utåtriktade, glänsande, purpursvarta, i
början filthåriga. Blad 40-60 mm, brett elliptiska
eller nästan runda, ganska tunna, ovan matta, nerver
lätt intryckta, undertill först filthåriga till mjukhåriga.
Blomskott 20-30 mm, upprätta, 3-30 (-60) blom¬
miga. Kronblad utåtriktade till halvt upprätta, vita.
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Ståndare (15-) 20, strängar vita, knappar vita. Fruk¬
ter plattrunda, 10-11 mm breda, röda eller purpurfärgade med 2 stenar.
Utbredning: Tadzikistan, Afganistan, Kashmir.
Sex arter.
C. aitchisonii (fig. 14) har länge varit i odling. Vi
har haft den i Bjuv i 30 år. I Kew Gardens har vi sett
den som ett 6 m högt träd med rak, grenfri stam. Har
vackra lingonröda frukter. Odlingsvärd.

Series 17 Insignes
Lövfällande, upprätta buskar eller små träd. Höjd
till 8 m. Grenar vitt utåtriktade, rödbruna till mörk¬
bruna, till en början filthåriga. Blad 20-100 mm,
något läderartade, kanter platta, ovan matta, nerver
lätt intryckta, under ludna.
Blomställning upprätt, filtluden, 4-20 blommig.
Kronblad utåtriktade, vita. Ståndare (10-18) 20,
strängar vita, knappar vita eller lila. Frukter klot¬
runda, cylindriska eller päronformade, plommonlila
eller svarta, blådaggiga, ofta med öppen navel med 2

stenar, ibland 1.

Utbredning: Västra Himalaya, Pakistan, Afga¬
nistan, Iran, Tadzikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
15 arter kända.
C. ellipticus (= C. lindley) blir ett 6 m högt träd
men är ömtåligt. Fryser ned kalla vintrar i Bjuv men

monopyrenus har överlevt med tillbakafrysningar i
Bjuv. Serien är olämplig för Sverige.

Series 19 Tomentelli
Lövfällande, upprättväxande buskar eller ibland
små träd. Höjd 3-4 m. Grenar långa och tunna,
spärrgreniga, kvistar i rät vinkel. Blad 30-50 mm,
brett omvänt äggrunda eller nästan runda, tunna,
kanter platta, ovan matta, under först glest filthåriga,
snart nästan kala.
Blomställning upprätt, 5-15 blommig. Kron¬
blad utåtriktade, vita. Ståndare 16-20, strängar vita,
knappar purpurfärgade, snart svarta. Frukter 1 0-12
mm, klotrunda, vitrosa eller rödrosa med 1 eller
ibland 2 stenar.
Utbredning: Kina (Sichuan, Gansu), 4 arter.
Två arter odlas i Sverige samt på några ställen i
Europa. C. tomentellus, som kan frysa ner i Bjuv
men som är fin i de mildaste delarna av zon 1 och
t ex i England, där den anses värdefull, samt C.
albokermensinus*, en art som insamlats av Harry
Smith. Den senare har mycket intressanta och vackra
frukter, gulvita till röda. Den är helt härdig och
värdefull hortikulturellt.

utåtriktade, vita. Ståndare (15-18) 20, strängar vita,

Series 20 Chaenopetalum
Lövfällande, upprättväxande träd eller jättebus¬
kar. Höjd till 18 m. Grenar vitt utåtriktade, först
filthåriga. Blad 60-150 mm, elliptiska eller lancettlika,
tunna med platta kanter, ovan matta, nerver obetyd¬
ligt intryckta, undertill först lätt filthåriga.
Blomställning upprätt och utåtriktad, 20-40
blommig. Kronblad utåtriktade, vita. Ståndare 20,
strängar vita, knappar purpurfärgade. Frukter klot¬
runda, 6 mm, röda med 2 stenar.
Utbredning: Himalaya, endast 1 art: C.frigidus
Arten är sexuell och mycket viktig som förälder
för städsegröna små träd eller mycket stora buskar
med röda bär. Korsningspartnerna kommer från
series Salicifolii. Arten och dess hybrider är mycket
vackra och ofta odlade i vintermilda områden, så¬
som England. Ej härdig i Sverige.

8-10 mm, klotrunda eller päronformade, vitrosa,
gul-orange, röda eller rödbruna med endast 1 sten.
Utbredning: Östra Himalaya och Kina (Yun¬
nan), 10 arter kända. En mycket särpräglad serie
med frostömtåliga arter.
Några arter förekommer sällsynt i England. C.

Series 21 Salicifolii
Städsegröna, upprättväxande till lågväxande nedliggande buskar. Höjd till 6 m. Grenar bågböjda
eller i lågväxande arter krypande, grönbruna, först
flockhåriga - filthåriga. Blad 20-100 mm, elliptiska

överlever.
C. affinis och C. bacillaris blir små träd upp till
8 m höga. Ej bestående härdiga i Sverige. Odlas ofta
i England.
Seriens arter olämpliga för allmän odling i Sverige.

Series 18 Hebephylli
Vintergröna eller mycket sent lövfällande, upp¬
rättväxande buskar. Höjd till 4 m. Grenar utåtrik¬
tade, kvistar i rät vinkel mot huvudgrenen, glansiga,
purpurfärgade, först filthåriga. Blad 10-50 mm,
tunna, kanter platta, ovan matta, under kala eller
ludna.
Blomställning upprätt 4-20 blommig. Kronblad

knappar först purpurfärgade, snart svarta. Frukter
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Figur 7. Cotoneaster nanshan (Foto: Bertil Hylmö, 2 juni 1963)
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Figur 8. Cotoneaster shansiensis (Foto: Bertil Hylmö, 12 juli 1962)
47

eller lancettlika, läderartade, kanter tillbakarullade,
ovan glänsande, rynkiga, undertill först flockhåriga
- filthåriga.
Blomställning uppåtriktad till utåtriktad, få- till
mångblommig (1-100). Kronblad utåtriktade, vita,
Ståndare 20, strängar vita, knappar purpurfärgade,
snart svarta. Frukter 4-6 mm, klotrunda eller päronformade, orangeröda eller röda med 2-5 stenar.
Utbredning: Västkina och Taiwan; ett dussin
arter är kända.
Sexuella arter är bl a C. salicifolius, videoxbär,
och C. dammeri, krypoxbär, som bildat hortikulturellt värdefulla hybrider med C. frigidus och C.
conspicuus. De flesta hybriderna är inte härdiga i
Sverige men mycket vackra i England och mildare
kontinentområden. Till hybrider mellan C. dammeri
och C. conspicuus, vilka sammanfattas under nam¬
net C. x suecicus, hör också den i Sverige (Skogsholmens plantskola) uppkomna slumphybriden C.
’Skogholm’, vilken ofta användes som marktäckare
i södra Sverige och på många håll världen över. Kan
skadas under kalla och snöfattiga vintrar.
C. salicifolius odlas ofta i zon 1 och blir efter
några milda vintrar en 4 m hög buske med städsegröna lancettblad och ett överhängande växtsätt.
Fryser till marken under kalla vintrar.
Framförallt i utländska plantskolor utbjuds ofta
C. floccosus. Vi har bara sett denna art, som är en
apomikt, två gånger i botaniska trädgårdar, annars
har det alltid varit C. salicifolius.
En Cotoneaster-art som insamlats av Wilson
under nr 335 (fig. 16) är mycket värdefull och intres¬
sant. Den blir en 2-3 m hög, städsegrön buske med
elegant överhängande växtsätt, rosa blommor samt
rödoranga frukter. Den ärapomiktisk. Under 1950talet såldes den i tyska plantskolor under namnet C.
rugosus. Den är något härdigare än C. salicifolius,
blir inte fullt så stor och är idealbusken i zon 1 för
den som är beredd att acceptera en tillbakafrysning
under kalla vintrar.
C. dammeri är en mycket vacker marktäckare
med sitt vackra städsegröna bladverk och sina röda
bär men kräver snöskydd under kalla vintrar. Det¬
samma gäller för de salicifolie- typer som är kry¬
pande eller hybrider mellan C. dammeri x C. frigi¬
dus och C. dammeri x C. salicifolius, vilka säljs
under olika klonnamn.
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Series 22 Pannosi
Städsegröna, upprätta buskar eller små träd. Höjd j
till 8 m. Grenar utåtriktade, till en början filthåriga.
Blad 20-90 mm, läderartade, kanter platta, ovan
matta, ibland rynkiga, kala, undertill filthåriga.
Blomställning upprätt till utåtriktad, 6-40 blom¬
mig. Kronblad utåtriktade, vita eller krämfärgade. ]
Ståndare 20, strängar vita, knappar först purpur- 1
färgade, snart svarta. Frukter 5-8 mm, oftast klot- 1
runda, orangeröda eller röda med 2 stenar.
Utbredning: Kina (Yunnan). Ett dussin arter är 1
kända. Mycket viktig hortikulturellt.
I vintermilda områden som t ex Kalifornien eller I
England är flera arter mycket vanliga och odlas ofta i
som höga häckar. I Sverige har C. lacteus odlats i de 1
mildaste delarna av zon 1 under ett antal år med ]
milda vintrar, men ingen art är vinterhärdig här. De j
arter man mycket ofta ser i Kalifornien är C. lacteus i
och C. pannosus. I England är dessutom C. harro- 1
vianus,C. meiophyllus, C. serotinus och C. turbinatus 1
inte ovanliga. Av oss anser Flinck, som odlar C. ]
meiophyllus i Schweiz, att denna art är släktets j
vackraste. Bildar en mycket stor buske, 5-6 m hög 1
och lika bred, med bjärt gröna, vackert elliptiskt 3
rundade blad och bjärt sigillröda frukter som sitter I
kvar till jul.
Series 23 Microphylli
Städsegröna, lågväxande till nedliggande bus¬
kar. Höjd till 1,5 m. Grenar purpursvarta, till en
början borsthåriga. Blad 5-40 mm, läderartade, kan¬
ter tillbakarullade, ovan glänsande eller ibland matta,
nerver mer eller mindre intryckta, under först lätt
borsthåriga, ibland bestående.
Blomställning upprätt, 1-20 blommig. Kron¬
blad utåtriktade, vita. Ståndare 20, strängar vita,
knappar violetta till purpursvarta. Frukter 5-10 mm,
röda med 2, sällan 3, stenar.
Utbredning: Västkina, Himalaya och Nilgiri
Hills i södra Indien, med 20 arter varav flera är
sexuella. Framförallt de nedliggande arterna kan
odlas i Sverige, särskilt väl i snörika områden.
Harry Smith samlade C. cochleatus i Västkina
och denna art har odlats sedan dess på några platser
i Sverige.
Lågväxande former av den sexuella arten C. con¬
spicuus, finbladigt oxbär (fig. 10), har visat sig kunna
överleva ett antal år i zon 1 liksom C. microphyllus,
vinteroxbär, C. rotundifolius, rundbladigt oxbär,
och C. ’Ruby’*. Arter från denna serie är viktiga
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Figur 9. Cotoneaster splendens

(Foto: nedan Kenneth Lorentzon,
t h Bertil Hylmö, sept 1972)
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Figur 10. Cotoneaster conspicuus (Foto: Bertil Hylmö, 6 nov 1974)

hortikulturellt och odlas i vintermilda områden.
För Sverige rekommenderar vi ivriga amatörer att
pröva C. cochleatus och C. conspicuus.

Odlingsrekommendationer

U r hortikulturell synpunkt är arter från följande
serier av helt dominerande betydelse och kan för¬
väntas förbli så:

Adpressi, Horizontalis, Lucidi, Simonsioides,
Bullati, Franchetioides, Dielsianii, Multiflori,
Chaenopetalum, Salicifolii, Pannosi och Microphylli.
Inom serierna finns sexuella arter vars hybrider
spelar en mycket stor roll i trädgårdar och parker,
alltifrån marktäckare, såsom C. ’Skogholm’ till träd
likt C. ’Comubia’ (städsegrönt, upp till 10 m högt
men inte härdigt i Sverige).
För den som vill se fina Cotoneaster-samlingar,
vilka är öppna för allmänheten, rekommenderas
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Hilliers arboretum i England, de botaniska trädgår¬
darna i Brno i Tjeckoslovakien och i Strasbourg,
samt för studium av gamla originalkollekter de bo¬
taniska trädgårdarna i Edinburgh och Dublin.
För den som själv vill odla oxbär i Sverige, er¬
bjuder svenska plantskolor ett begränsat sortiment,
innefattande ett halvt dussin arter och några namn¬
givna kloner. Oftast förekommande i sortimentet är
arter som C. divaricatus, C. dielsianus, C. lucidus,
C. nanshan samt klonen C. 'Skogholm’ eller andra
denna närstående kloner. Vidare C. integerrimus
hort., C. multiflorus, C. dammeri (enligt Sveplants
katalog, red anm). Import från icke fria områden
från päronpest, är förbjuden då detta innebär en risk
för spridning av päronpest. Det är emellertid lätt att
föröka oxbär genom frön. Vi har försett flera insti¬
tutioner och även amatörföreningar med frön. De¬
ras frölistor är bästa möjligheten för intresserade
dendrologer.
Det är möjligt att restriktionerna beträffande
import av oxbär kan hävas, men i så fall inte före
1994.
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Figur 11. Cotoneaster hummelii* (Foto: Bertil Flylmö, 14 okt 1974)

För engelska trädgårdar rekommenderar Bean i
”Trees and shrubs hardy in the British Isles” föl¬
jande:

Högväxande:
C. bacillaris, C. bullatus, C.’Cornubia’*, C.frigidus,
C. glaucophyllus, C. serotinus, C. henryanus, C.
lacteus, C. moupinensis, C. multiflorus, C. simonsii,
C. tomentellus, C. watererii*
Mellanhöga-låga:
C. conspicuus, C. nitidus, C. horizontalis, C. microphyllus

Stenpartiväxter:
C. adpressus, C. congestus, C. integrifolius
Marktäckare:
C. dammeri, C. ’Pendula’, C. salicifolia ( dvärg¬
former ), C. ’Skogholm’

För svenska trädgårdar gör vi följande rekom¬
mendationer:

Högväxande:
C. aitchisonii, C. albokermesinus*, C. bullatus, C.
dielsianus, C. hummelir1', C. magnificus*, C.
purpure scens*, C. roseus, C. sikangensis, C. veitchii
Mellanhöga-låga:
C. adscendens, C. divaricatus, C. hjelmqvistii, C.
horizontalis, C. Kitabelii*, C. lucidus, C. nanshan,
C. splendens, C. ”Wilson 335”, C. zabelii
Marktäckare:
C. dammeri, C. ’Skogholm’ eller andra kloner inom
C. x suecicus
Ett varmt tack till Jeanette Fryer, vars serie¬
beskrivningar utgjort grunden för vår sammanställ¬
ning.
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Figur 12. Cotoneaster hjelmqvistii
(Foto: nedan, Bertil Hylmö, Brno 2 okt 1992,
t v Kajsa Noreke, 15 juni 1986)

I
i

J

;

L
L

Id

14

i

I

,v

[f

52

'

Figur 13. Cotoneaster magnificus*
(Foto: Bertil Flylmö, nedan 20 sept 1992,
t h Morton 11 juni 1974)
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RED. ANM.

Enligt Lantbruksstyrelsens kungörelse om päron¬
pest den 20 juli 1979, gäller följande avseende släktet
Cotoneaster. Det föreskrivs att följande arter är att
anse som speciellt känsliga för päronpest (Erwinia
amylovora) och att dessa varken får planteras,
saluhållas eller försäljas.
C. bullatus Bois
C. franchetti Bois
C. microphyllus Wall
C. moupinensis Franch
C. salicifolius Franch
C. x watereri Excell

Detta gäller utöver den kungörelse som behandlar
skydd mot päronpest via import av känsliga Maloideae-\'ixter. Det skall även påpekas att det finns
områden som anses fria från päronpest i Europa
varifrån import kan ske.
Kungörelsen trädde i kraft den 1 januari 1982.
(K. Lorentzon)
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Figur 14. Cotoneaster aitchisonii (Foto: Bertil Hylmö, 18 sept 1992)
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Figur 15. Cotoneaster nepalensis (Foto: Bertil Hylmö, 10 sept 1990)
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Figur 16. Cotoneaster ”Wilson 335” (Foto: Bertil Hylmö, 29 juni 1990)
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Figur 17. Cotoneaster sikangensis (Foto: Bertil Hylmö, 14 okt 1975)
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NORDISKT LJUS OCH ITALIENSK HETTA
i Göteborgs botaniska trädgård
Rigmor Celander & Mona Holmberg

Sommarblommor är trädgårdsårets happening - en folkfest för
många men sedda över axeln av esteter och förståsigpåare.
Graffiti, jugend eller romantik - sommarblomsplanteringen
är en kortlivad skapelse, som inbjuder till att våga. Dess
klumpigheter och misstag försonas och glöms med hösten.
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”Nordiskt ljus” i

i Göteborgs botaniska trädgård. (Foto: Kjell Lundquist, 9 sept 1992)
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VI SOM skriver den här artikeln arbetar på
Göteborgs botaniska trädgård. 1984 fick vi i uppgift
att planera annuella-rabatterna. Det var inget he¬
dersuppdrag, men vi satte likväl upp den dubbla
målsättningen att visa både friska, vackra plantor
och att skapa ”annorlunda” rabatter. Efter ett par år
var Botaniskas planteringar förvisso lite trevligare,
men själva var vi långt ifrån nöjda.
Här började två utvecklingsvägar. Den ena inne¬
bar att vi själva tog hand om odlingen av annueller,
vilket gav helt andra möjligheter till experiment och
överblickar. Den andra att vi tog intryck av våra
besök i olika stadsplanteringar, inte minst i Norrkö¬
ping, och ändrade vår syn på sommarblommor. Vi
mötte en egen sommarblomskultur, vackra plantor
i starka färger, konstfärdigt planterade som smycken
i grönytorna. Vi började se på sommarblommor
som starka, tuffa färger. Det gällde nu att använda
materialets särart och skapa något utifrån det. Man
måste känna respekt för sitt material och med det
menar vi, att man inte kan skapa något vackert med
sommarblommor om man samtidigt föraktar dem.
Så följde en tid, när vi byggde upp vårt gemen¬
samma kunnande. Från uppdragning av plantorna
till prövandet av olika modeller av mer eller mindre
”klassiska” rabatter. Det har varit till stor fördel för
oss att vi har kunnat följa hela processen: vi planerar
rabatterna, deltar i odlingen av plantorna, planterar
själva, har möjlighet att påverka skötseln och kan på
platsen utvärdera resultatet kontinuerligt.

Ett stort sortiment
En botanisk trädgård har framför allt i uppgift
att visa en mångfald av arter och sorter. Ur detta
krav uppstod idén att utforma en Sortimentsrabatt å
la ”blandade karameller”, för att visa hur mycket
som finns i marknaden. I en lång smal rabatt med
häck som baksida placerade vi växterna två och två
med en plantas förskjutning och med stigande höj¬
der mot häcken. Rapporten (mönstersträckan)
sträckte sig över tre meter och upprepades sedan.
De återkommande färgerna och formerna gav en
viss stabilitet i virrvarret. Rabatten visar över sextio
olika annueller. Detta fyrverkeri av färger älskas av
lika många som det föraktas. Några upplever rabat¬
ten som en sprakande hämningslös fest för ögat - en
dag på tivoli - medan andra direkt tar avstånd och
tycker den är smaklös.Tro bara inte att en sådan här
frivol konstruktion är lätt att bygga. Tvärtom! Varje
utbyte eller förflyttning av någon växt leder lätt till
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balansen mellan färgerna rubbas. En färg kan
komma att dominera eller få en oönskad tyngd¬
punkt i någon del av rapporten. Dessutom ställer
den höga krav på att plantorna är fina och välskötta.
I detta sammanhang vill vi passa på att under¬
stryka hur viktigt det är att ta fram ordentliga pro¬
gram för gödsling och skötsel. Vad hjälper den
vackraste idé och utformning om skötseln försum¬
mas och plantorna tynar.
att

Den engelska urnan
I Storbritannien ser man ofta krukor planterade
med en växt av varje sort: en pelargonia, en lobelia,
en flitiga lisa osv.Viljan att visa hur många annueller
det finns att använda gjorde att vi började experi¬
mentera med den här typen av urnor. Den ”klas¬
siska modellen” av urna med en inre cirkel av t ex
margueriter, en yttre ring av pelargonier och en kant
av hänglobelia ger inget större utrymme för mång¬

fald.

Vårt första försök med den här modellen liknade

mest en disharmonisk målares palett, vars färger vill

springa ifrån henne. Men redan nästa år fann vi
formeln: genom att använda ett färgtema kunde vi
använda hur mångaväxter som helst, bara färgvalet
höll samman kompositionen. Det första färgtemat
gick i lime-gult och blått. Det var det som senare fick
namnet ”Nordiskt ljus”.

Gertrude Jekyll
Färgarrangemang förknippas oftast med peren¬
ner. Det var också så vi hamnade i det här tänkandet.
Vi planerade vid den tiden om trädgårdens demonstrationsavdelning för handelsperenner och hade
bestämt oss för ett lösare arrangemang än de tidigare
rutorna1. Vi tog intryck av Gertrude Jekylls idéer
och vi tittade framför allt på många färgarrangerade
perennplanteringar i England. Utan att tänka så
mycket på att det gällde perenner överförde vi idé¬
erna till vår annuella-avdelning. Av tradition har
användning av färger i sommarblomsplanteringar
varit av ett helt annat slag. Kanske i glädje över för¬
ädlingens resultat har man nästan enbart använt sig
av starka mättade färger. Inget ont i det men även
annuella-utformningen kan väl kosta på sig att hålla
sig med mer än en stilriktning.
Rabatterna var tidigare indelade i en
manget så att säga.

ruta

per sort. Rutorna var då arrange¬

Den vilda rabatten

att lägga till och dra ifrån färger och växter. Det man
föreställer sig abstrakt ger sällan den bästa lösningen.

lämplig växt. Ett annat alternativ är att vi möblerar
om lite och låter de högre växterna bilda en form
medan de lägre placeras ut två och två för att bilda en
matta framför de höga. I de långa rektangulära ra¬
batter, där vi har använt den senare principen låter vi
mönstret upprepas efter drygt tre meter.
Konceptet med många olika arter och sorter, där
färgtemat utgör den enande harmoniska faktorn,
har visat sig ge stora fördelar. Rabatten får ett vildare
och mer dynamiskt utseende. Den ändrar sig hela
tiden och växterna avlöser varandra i prakt och
blomning under hela sommaren. Kompositionen
tillåter därför att även växter med korta blomperioder
och oprövade nyheter kan läggas in. Växterna flätas
in och ut i varandra, några växer så småningom över
andra vilket gör att höstens rabatt blir något helt
annat än försommarens.

Som vi tidigare nämnt prövar vi de växter vi valt
till nästa års färgtema i en urna det första året. Vi
provodlar också enstaka växter för att få en uppfatt¬
ning om hur de bör odlas och för att se hur de beter
sig under säsongen. Många gånger kan det vara en
enda växt som ger upphov till ett färgtema. Den milt
rosa sommarmalvan ’Pink Beauty’ inspirerade oss
t ex till att bygga en ljuv rabatt i olika nyanser av rosa
och ljust grönt.
En annan gång är det en färg vars möjligheter vi
funderar över. Lime-gult fick efter många års prö¬
vande en partner i blått. Nu tycker vi plötsligt att
lime är användbart i många kombinationer.
Häromåret höll vi på att plantera en grupp urnor
med ”optiskt buller” i gestalt av orangegula, vinröda
och cerisrosa blommor. Mona fällde då kommenta¬
ren: Den här urnan skulle j ag vilja döpa till ”Sans och
Balans”. På så sätt uppkom idén att sätta namn på
kompositionerna. Sedan dess vet vi inte längre vad
som är först - hönan eller ägget, namn eller färg. Det
är i alla fall klart att om namnet är funnet redan vid
planeringen, så påverkar det utformningen.

Vi prövar gärna våra färgtema i en urna innan vi
överför idén till en rabatt. Vi flyttar då över urnans
utformning som rundel, lite förstorad, till en rabatt
och omger den med en ring eller en matta av någon

Vad i h-e är karminscharlakan?
I en komposition av den här typen är det givet¬
vis väsentligt att växterna verkligen har de färger
man avsett. Nöj er därför aldrig med att läsa i
kataloger eller se på bilder! Hur osäkert det är upp¬
täckte vi redan under första årets planering. Vi hade
tänkt oss ett ”hjul” med begonior i tre olika rosa
nyanser mellan ”ekrarna”. Vi valde efter frö¬

katalogernas beskrivning av färger: djupt rosa, milt
rosa osv. Inget mänskligt öga kunde se någon skill¬
nad mellan plantorna på mer än två meters håll, men
rosa blev det! Eller vad sägs om möjligheten att
bedöma fantasibeskrivningar som karminscharla¬
kan och kopparrosa. Vore det inte bättre att fröfir¬
morna använde sig av något färgklassificeringssys¬
tem?

Det är viktigt att ta till vara alla möjligheter som
står till buds för att bestämma färger på plats. Årets
egna rabatter innehåller säkert några växter som
man vill använda igen. Vi brukar dessutom vartan¬
nat år åka till Hammenhögs och Weibulls försöksfält
i Skåne för att titta på nyheter och välja ut växter för
nya färgteman. Bröderna Nelson har även ett för¬
söksfält i Småland.
En enkel metod är att plocka små buketter av de
växter man funderar på att kombinera. Buketten
berikar ofta resultatet genom att den inspirerar till

Associationsbanor

Den ”Holländska vågen”

Vi har emellanåt förknippats med den nya ”hol¬
ländska vågen”, eftersom vi parallellt med den har
utvecklat samma vilda, ängsliknande utseende i våra
sommarplanteringar som holländarna strävar efter i
sina perenna planteringar. Holländarna är mästare i
att skapa en slagssirlig fördrömdhet, men vissa av de

holländska skapelserna känns för oss lite uttrycks¬
lösa i sin allmänna snårighet. Vi föredrar en fast
grundstruktur i rabatten, som spretiga och vidlyf¬
tiga växtformer sedan kan göra uppror emot. Vad vi
uppenbarligen har gemensamt med holländarna är
viljan att töja gränserna för vad som är möjligt i en
plantering. Men vi önskar oss också en utveckling av
hela sommarblomskulturen. Vi vill fortsätta att sälj a
sockervadd från brokiga stånd och utdela optiska
smockor som ”Sans och Balans”. Vi vill skapa pryd¬
liga jugendsmycken samtidigt som vi drömmer bland
sirliga ängsrabatter.
Låt sommarrabatten blomma för många!
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”Nordiskt ljus” i Göteborgs botaniska trädgråd. (Foto: Mona Holmberg, 21 augusti 1990)

Nordiskt ljus

Färgerna i detta tema är blått och lime-gult med
inslag av vitt. Temat fick i efterhand namnet ”Nor¬
diskt ljus” för att det ger samma upplevelse av högt
svalt ljus som så ofta återges i nordiskt måleri. De blå
tonerna sträcker sig från de blårosa i Impatiens ’Blue
Pearl’ (som ser betydligt mer rosa ut på bild) över
blålila Agératum och rent blå Lobelia ’Kejsar Wil¬
helm’ till den lysande flaggbiå Salvia patens, som
drar åt grönt. Spännvidden i det blå ger en lyskraft
som inte skulle ha uppnåtts med mer likartade to¬
ner. Mot det bleka gula, som känns mer som ljus än
färg, skimrar de blå blommorna som ädelstenar i en
öppnad skattkista. Detta är vår älsklingsrabatt!
Den blekt gulgröna Helichrysum ’Lime-light’
ger med sitt oregelbundna växtsätt ochovala blad ett
intryck av solfläckar i rabattens framkant. Den limefärgade Nicotianan håller samma svala ljus medan
Calceolarian glimtar till med en starkare gul färg
och ger liv åt rabatten. Viktig är också Nicotiana
silvestris vars vita blomstavar kastar ett svalt regn
över de andra växterna. Dess stora bladskivor är
också lugnande i virrvarret av former.
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Nicotiana silvestris bygger tillsammans med
Nicotiana ’Lime-green’ och Agératum ’Bukett’ den
bakre våglinjen av höga växter. Salvia patens deltar
i det höga sällskapet men spränger också linjen och
spretar ut i de lägre växterna. Både Agératum ’Bu¬
kett’ och Salvia patens har förmågan att väva sig in
bland andra växter och glimta till med sina blålila
respektive klarblå blommor lite här och där.
De lägre växterna väver två och två en matta
framför den höga linjen. I början av sommaren är
mattan låg och jämn, men så småningom visar väx¬
terna alltmer sina olika personligheter och mattan
förvandlas till ett böljande spel mellan olika former
och höjder. Några växter bländar snabbt med sin
rika blomning, tystnar sedan för att återkomma
senare i ett andra blygare flor. Andra växter till¬
skansar sig långsamt men stadigt en dominerande
position. Helichrysum får alltmer vidlyftiga, ut¬
trycksfulla former vartefter sommaren framskrider.
Tillsammans med den spretande Salvia patens gör
den uppror mot rabattens jämna och rundade for¬
mer och tycks retfullt peka finger mot den som går
förbi. Bilden är stadd i ständig förändring.

”Stromboli”
”Stromboli” har fått sitt namn efter den aktiva
vulkanön norr om Sicilien. Vi tänker oss att illus¬
trera vulkanens eldflammor mot en mörkblå medelhavsnatt. Färgtemat är orange och mörkblått.
Formen är uppbyggd på samma sätt som ”Nor¬
diskt ljus” med en bakre våglinje av höga växter.
”Stromboli” innehåller dock betydligt fler sorter
och på grund av sin mångfald av växter presenterar
den en än mer obändig form. Cosmos sulphureus
’Diablo’ slänger med sitt spretiga växtsätt eldflagor
åt alla håll. Indiankrassen letar sig mot slutet av
sommaren ut i gången som en trögflytande lava¬
ström. De olika riddarsporrarna blandar sina veka
ax med daggsalvians stela midnattsblå spiror. Överst
svajar den violetta Verbena bonariensis och Tithonians stadiga kragar tycks vilja fånga upp dess fall.
Om formen i denna rabatt är okonventionell, så
anknyter valet av färger till ett mer traditionellt
sommarblomstema. Färgerna är kraftiga, lysande
med stor mättnad. De inger motsatt känsla än de
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svala, flyende tonerna i ”Nordiskt ljus” och är näs¬
tan påträngande i sin värme och rörelse.
De orange färgerna är valda med stor spännvidd
från den milt aprikosfärgade Verbena ’Peaches &
Cream’ till den rödorange Pelargonium ’Orange
’Appeal’. Kanske är spännvidden lite väl stor. Im¬
patiens ’Accent Salmon’ faller enligt vår egen upp¬
fattning lite ur ramen genom att den drar väl mycket
åt rosa. Den guldgula Tagetes ’Orange Boy’’ir tänkt
att tända ljuset i rabatten med ett och annat blänk.
De blå blommorna är övervägande midnattsblå
med några inslag av klarblått. Som framgår av växtlistan hade vi planerat in Salvia patens, men till vår
besvikelse lyckades vi inte få fram frö från någon
firma på den i år. Dess kalla intensivt klarblå färg
skulle balanserat de mättade färgerna med sin kyla.
Med sina rika färger och sin mångfald av växter
och former gav ”Stromboli” ett intryck av kraft och
dynamik som kanske inte kan illustrera ett vulkan¬
utbrott men väl vår önskan om styrka och förnyelse
i sommarblomskulturen.
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”Stromboli” i Göteborgs botaniska trädgård. (Foto: Mona Holmberg, 27 juli 1992)

61

Ni.

\IXJNJL

tø

Sübo.

tøArg-

[lak]
íÿ-

r

/V_

j

. Uv*.«'

H.

jÿYÿVN

%vtø.

NJ-

kÿyi

.

Ni.

KJUÿ

NJ.

%IW-

N.

hi.

<ÀVi

Af4UMt /

tø-

Ni.
VJuAA-t

tø-

kV

WiïCdA1# JckYe T7
K<
A

litø.

Ni-

I

[CM
?5
tii

x

Cvnjfo HJcK

MIVAJI fcp;

C4UM-J

WN

iwfe

¥ íU)(MTL1íí

Rapport för ”Nordiskt ljus”.
Rapportens längd: 3.30 m. Blå växter skuggade, höjdlinje markerad med tjockare streck.
(Teckning: Rigmor Celander, okt 1992)

Höga
N Silw Nicotiana silvestris
N Lime Nicotiana 'Lime Green ’
A
Agératum ’Bukett’
Sal. p. Salvia patens
Låga
Arg

Argyranthemum maderensis
Calceolaria ’Midas'
L Cam Lobelia erinus ’Cambridge Blue’
Cyn
Cynoglossum amabile ’Firmament’
IBP
Impatiens ’Blue Pearl’
Hel
Helichrysum petiolatum ’Lime Light’
LKW
Lobelia erinus 'Kejsar ’Wilhelm’
Ch GB Chrysanthemum parthenium ’Guldboll’
blåk
Brachycome multifida ( blåkrage )
PYM
Petunia ’Yellow Magic’
Fel
Felicia amelloides
Petunia ’Supermagic Sky’
PSky
Ch GM Chrysanthemum ’Golden Moss’
Ag
Agératum ’Blue Tango
Calc
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Rapport för ”Stromboli”.
Rapportens längd: 3.30 m. Blå växter skuggade, höjdlinje markerad med tjockare streck.
(Teckning: Rigmor Celander, okt 1992)

Höga
Vb

Ti
Ab
As
Cs
DBK
Sp
DB
Sh
DD
DA

Ab
Sf

Verbena bonariensis
Tithtonia rotundifolia ’Orange Torch’
Antirrhinum ’Liberty Bronze’

Antirrhinum ’Liberty Scarlet’

Cosmos sulphureus ’Diablo’
Delphinium Pacific Giant ’Black Knight’

Salvia patens
Delphinium ’Blue Butterfly’
Salvia horminum
Delphinium ’Sublime Dark Blue’
Delphinium ’Sublime Azur Blue’
Agératum ’Bukett’
Salvia farinacea ’Rhea’

Låga
P
B

Ac
VP&C
VBL
IAS
LKW
LCP
LBM
POA
He

TWS
TSB
Di
TOB
N
M

TTG

Petunia 'Dreams Midnight'

Begonia 'Non-Stop' guldorange
Anchusa capensis 'Blue Angel’
Verbena ’Peaches & Cream’
Verbena 'Blue Lagoon’
Impatiens 'Accent Salmon’
Lobelia 'Kejsar Wilhelm’
Lobelia ’Crystal Palace’
Lobelia ’Blue Moon’
Pelargonium ’Orange Appeal’
Helitropium arboresccns ’Mini Marine’
Tropaeolum ’Whirlybird Scarlet’
Tropaeolum ’Salmon Baby’
Dianthus ’Lillipot Orange’
Tagetes ’Orange Boy’
Nolana napiformis ’Blue Bird’
Mimulus tigrinus ’Malibu Orange’
Tagetes tenuifolia ’Tangerine Gem’
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Sortimentsrabatt á la ”blandade karameller” - ett förstadium! (Foto: Mona Holmberg, 18 juli 1989)
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En förälskad Vertumnus uppvaktar frukternas och fruktodlingens lättklädda gudinna Pomona i P. D-Ryers
verk ”Les Metamorphoses d’Ouide” från 1702. Bilden är hämtad ur F. Crisp’s ”Medieval Gardens” 1924.

Min artikel nedan kan ses som en presentation av och en introduktion till
min avhandling om ”Fruktträden och paradiset” vid Institutionen för lands¬
kapsplanering, Alnarp, 1992. Huvudtemat är fruktträden som betydelse¬
bärare - dvs deras plats och betydelse i människans inre mer eller mindre med¬
vetna/undermedvetna rum och hennes yttre rum med tyngdpunkten i trädgår¬
den. Jag beskriver hur de betydelser/symboler som vi knyter till fruktträden
kan relateras till varandra och till ett betydelsespel. Detta spel som rör olika
faser i människans fysiska och mentala utveckling, utspelas i ett slutet träd¬
gårdsrum med fruktträden som katalysatorer. Scenen och spelet som kan höra
hemma i såväl människans inre som i hennes fysiska omgivning, har tydliga
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rötter i Bibelns bilder av Edens lustgård och de första människornas oskuldsliv
och syndafall. Då det fruktträdsanknutna symbolkomplexet är så tydligt
kopplat till en plats och till paradisbilden, påbörjas sökandet efter bety¬
delsevärdet i en rad västerländska och västasiatiska paradisversioner i avhand¬
lingens första hälft. Iden andra hälften krymps undersökningsområdet i tid och
rum till 1800- och 1900-talens Sverige. Trädgården beskrivs som ett paradis¬
substitut och främst då den transponeras i den vuxnes minnesbilder till barn¬
domens idyll under fruktträden. Det finns en tydlig koppling mellan paradiset
som scen för ett oskuldsfullt liv respektive syndafallet och ett skeende där
idyllen går mot sin undergång när det mognande barnet biter allt djupare i
kunskapens och erotikens oskuldsnedbrytande frukt. Avhandlingen bekräftar
fruktträdens centrala plats och stora betydelse i människans liv.

NÄR Nils Holgersson på sin underbara resa
genom Sverige kom till Sörmland och godset Stora
Djulö, fann han en lämplig sovplats i en yvig gran
vid vägkanten. Mitt i natten väcks han av ett par
gnisslande järngrindar som öppnas rakt under ho¬
nom. ”Pojken är vaken i ögonblicket, gnuggar söm¬
nen ur ögonen och ser sig omkring. Tätt bredvid sig
har han en manshög mur och över muren skymtar
träd som bågnar under frukter.” Nils blir naturligt¬
vis förvånad över vad han får se, men drar sig snart
till minnes historien han råkat höra i en torpstuga
under kvällen. Nämligen den om den forne Sörmlandshärskaren herr Karl, som inte fått ro i sin grav
utan dömts till ett evigt påtande i den sedan länge
försvunna trädgården. Nils drabbas av en ”obeskriv¬
ligt stark lust att ga in i trädgården”, för där han
ligger uppe i granen är det mörkt och kulet, men
inne i trädgården är det ljust och vackert. Han ser
frukt och rosor som glöder i solskenet. Väl inne i
trädgården får han se en anläggning med ”de stol¬
taste träd och de ljuvligaste blommor” och vatten¬
förande kanaler. Han tycker alltsammans är som ett
paradis och utbrister: ”Jag har då aldrig sett något så
vackert! Vad kan det här vara för en trädgård?”
Frågan besvaras genom den pedagogiska vand¬
ring som herr Karl och Selma Lagerlöf (1906-1907/
1973) tar pojken och läsarna med på. Vi bjuds på
såväl sköna och symbolladdade bilder från ett för¬
lorat paradis och trädgårdskonstens slutna lustgårdsideal, som på ett koncentrat av kulturlandska¬
pet Sörmland som förtätats till en fruktbar och
prunkande trädgård.
Går vi några timmar tillbaka i tiden till det torp
under Stora Djulö, där Nils tjuvlyssnar på gamla
farmors historia om herr Karl och hans eviga träd¬
gårdsarbete, förser hon oss med ytterligare en in¬
tressant detalj. Först berättar hon om hur det hela
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började och sedan om möjligheten att stöta på träd¬
gården och dess vårdare:
”Men sedan sade folk, att herr Kariför det talets
skull efter döden inte hade fått ro i sin grav, utan
var natt brukade komma till Stora Djulö och
gräva i sin lustgård. Ja, nu fanns det varken slott
eller lustgård mer där borta, utan där de en gång
skulle ha legat, var det nu bara en vanlig skogs¬
backe. Men om någon skulle gå genom skogen
en mörk natt, så kunde det hända, att han finge
syn på lustgården.”
Lagerlöf 1906-1907/1973
Så undrar sonhustrun om inte gumman hört
talas om någon som gjort det.

”Jo, det ska jag säga dig,” sade gumman, ”att
min egen far en gång såg den. Han kom gående
genom skogen en sommarnatt, och plötsligen
såg han bredvid sig en hög trädgårdsmur, och
ovanför den skymtade han de raraste träd, som
var så tyngda av blommor och frukter, att gre¬
narna hängde långt ut över muren.”
Lagerlöf 1906-1907/1973
Selma Lagerlöfs personliga version av en gam¬
mal sörmländsk sägen leder rakt mot avhandlingens
titel och genomgående tema - ”fruktträden och
paradiset”. Men den slår också en bro mellan träd¬
gårdskonsten och trons paradis via den förtrollade
trädgården eller älvträdgården. Denna speciella
trädgårdsform som ofta figurerar i äldre tiders skatt¬
sägner, har bl a beskrivits av Afzelius 1844, Meyer
1891 och Norlind 1918. Plötsligt finner skogsvandraren sig stå vid porten till ett sannskyldigt paradis
med gyllene frukter och porlande vatten. Platsen

bär ofta omisskänliga drag av kristenhetens paradis¬
bild, lycksalighetens ö och jordiska högreståndsträdgårdar. Mörker och fattigdom byts för en stund
mot ett ljust och rikt lustgårdsliv. Men snart kanske alltför snart, bleknar bilden bort. Paradiset
har åter blivit vildmark och allt är sig sorgligt likt.
I avhandlingen prövar j ag att se denna sägenform
som ett kompensatoriskt paradis - och tankebygge
hos de som saknade möjlighet att omsätta sin läng¬
tan efter ett förlorat paradis i en egen trädgård. De
som har haft råd och möjlighet har anlagt eller låtit

anlägga trädgårdar och parker med fruktbärande
träd och vatten som huvudelement innanför hägnaden. Denna klassiska uppbyggnad kan spåras bakåt
i tiden och i österled till summerernas och persernas
paradisträdgårdar i Tvåflodslandet.
I Bibelns första Mosebok får vi träda in i en
sådan paradisträdgård. Där berättas att Herren Gud
skapade en lustgård kring fyra namngivna flodarmars
källflöden, som ett urhem för de första männis¬
korna. Och han lät ”alla slags träd, som voro ljuvliga
att se på och goda att äta av, växa upp urmarken, och
livets träd mitt i lustgården, så ock kunskapens träd
på gott och ont” (1 Mos 2:9). Betoningen av det sam¬
tidigt sköna och producerande, är ett uttryck, inte
bara för paradisets utan också för trädgårdskon¬
stens första och innersta mening. Inget annat växt¬
slag förenar i sig dessa två aspekter så tydligt och
skönt som fruktträden. De har av många och under
långa tider betraktats som trädgårdens största pryd¬
nad och tillgång. Så blev Bibelns relativt vaga bilder
av Edens lustgård den kanske viktigaste inspira¬
tionskällan för europeisk och växtasiatisk trädgårds¬
konst (Prest 1981).
Med tiden och under spridningen västerut, beri¬
kades lustgårdsbilden av andra bibliska och antika
motiv. Bibelns Höga visa, där bruden utmålas som en
”tillsluten lustgård”, ”en tillsluten brunn, en förseglad
källa” och som en park med sköna fruktträd och
välluktande örter, ökade slutenhetsgraden, befäste
fruktträdens och vattnets ställning och lät en kryddig
doft svepa in i paradiset (Prest 1981). Från antikens
Grekland och Rom lånades den ljumma västanfläkt
och den fruktbara jordmån, som året om och utan
synbarlig ansträngning, producerade ett överflöd av
blommor och frukt i den eviga vårens tecken.
Det är just ett sådant paradis vi möter i Selma
Lagerlöfs bilder av Stora Djulö förtrollade trädgård.
Hon beskriver hur träden demonstrerar sitt fres¬
tande överflöd av frukt och blommor över mur-

krönet. Nästan samma motiv återfinns iJohn Miltons
epos ”Paradise lost” - ”Det förlorade paradiset”

från 1667(1926):

”Och högst,längs murens rand, en rundel härlig
av stolta träd, behängda tätt med frukter, med
mognad frukt och blom på samma gång, sågs
prunka skön av frukters färgglans glad, där
solen rikare sin strålglans spred.”
Det är långt ifrån uteslutet att en liknande bild
föresvävade Tycho Brahe, när han vid femtonhun¬
dratalets slut lät uppföra sitt Uraniborg, med en tre¬

dubbel fruktträdsrad innanför muren. Kanske han
såg fram mot en dag när hans fruktbara ochfruktrika
paradis skulle manifesteras via murens fruktöverhäng
inför de utestängdas lystna och avundsjuka blickar.
Men det går inte alltid som man tänkt sig. Tycho
drevs ut ur lustgården som lades i ruiner innan den
presumtiva tanken nått sin fullbordan. Nils Hol¬
gersson fick bara en kort stund av paradisnjutning,
innan även han var ett av utanförskapets barn på väg
från paradisets mur och port, genom den mörka
skogen mot en okänd framtid och omvärld. Sådan är
livets lag. Människan är en gång för alla utdriven ur
det fullkomliga paradiset. Oskuldens barn har ge¬
nom självsvåldig njutning av kunskapens, erotikens
och dödens frukter, blivit ett utanförskapets barn.
Därför är paradiset sällan eller aldrig här och nu
utan där, då och sedan i en ofullkomlig och ur ett
trosmässigt perspektiv, fallen värld.
Men - ”die Menschheit stammt aus einem Gar¬
ten”, skriver Rudolf Borchardt i boken ”Der
Leidenschaftliche Gärtner” från 1968. Vi bär alla på
en längtan, som är en längtan bort och hem till denna
ursprungstrådgård, dvs till paradisets sköna och

bekymmerslösa oskuldsliv. ”Auch das minderwer¬
tigste Heimwehgefühl enthüllt noch das Heimweh
nachdem Paradies” - menar religionsfilosofen Mirca
Eliade (1952/1958). Därför har mänskligheten i alla
tider sökt olika sätt att kompensera denna para¬
disförlust i tillvarons dimhöljda morgonstund.
I min avhandling urskiljer jag med hjälp av
Harry Levin och hans verk ”The myth of the golden
age in the renaissance” från 1969, ett antal huvud¬
spår mot ett återfunnet paradis i vår kulturkrets. Det
första leder från Edens lustgård som en paradisisk
ursprungsplats, till ett himmelskt paradis bortom
död och grav. Det andra leder snarare mellan två
tillstånd än mellan två platser och utgår från anti¬
kens Arkadien och guldålder och för mot utopins
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jordiska lyckotillstånd, sådant det skildras i den
klassiska utopiska litteraturen. Till dessa två be¬
greppspar har jag fogat det exotiska paradiset som
oftast är en ö någonstans i världshavet (Hirn 1928)
och trädgården, allt från summerernas, persernas
och egyptiernas paradisträdgårdar till vår tids villa¬
trädgårdar.
Tydligast kommer trädgårdens paradisiska ur¬
sprung och ambition fram där de sköna och nyttiga
fruktträden är en huvudattraktion innanför en sta¬
dig hägnad. Det var de även i Västerlandets trend¬
ledande anläggningar fram tom medeltid och renäs¬
sans. Men när renässansens era gled över i barock¬
ens, tunnades paradistanken ut och den absoluta
gränsen mellan innanför och utanför - mellan para¬
dis och vildmark - blev mera oskarp. Trädgården/
parken sprängde hägnaden och gled ut i landskapet
samtidigt som vildmarken bjöds in, om än i kontrol¬
lerad och övervakad form. Separationen mellan det
enbart sköna och det nyttiga/produktiva inleddes
ochfullbordades genom den romantiska landskaps¬
stilens inträde på trädgårdskonstens arenor. Frukt¬
träden drevs ut ur lustgården och hänvisades till
separata fruktträdgårdar och odlingar (Hunter 1985,
Prest 1981). Så gick delar av paradistankens uttryck
förlorade på trädgårdskonstens väg genom tid och
rum från Tvåflodslandet i sydost till de Brittiska
öarna i nordväst. Men vår kylslagna utkant av Europakartan berördes inte så starkt och konsekvent
av tidens strömningar. Hos oss fick fruktträden stå
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kvar i trädgårdar och parker även sedan den stränga
geometrin bytts mot slingrande gångar och bukiga
gräsplaner. Därför kan vi ännu, likt Nils Holgers¬
son i Stora Djulö förtrollade trädgård, vandra under
blommande och bärande fruktträdsvalv i nordiska
lustgårdar och privatträdgårdar.
"Oerhört mänga fruktträdplanteras i våra träd¬
gårdar. Det finns väl heller knappast något
vackrare där än blommande fruktträd. Färdas
man omkring i vårt land iförsommartider höra
säkert de blommande fruktträden till de star¬
kare intrycken från gamla småstäder och nya
trädgårdsstäder, från täppor och större anlägg¬
ningar. Det är något i djupaste mening folkligt
över fruktträden. De passa hos alla. Och hur
vackert och milt leende teckna sig inte de blom¬
mande träden mot den allvarstunga skogshorisont som inte är alltför sällsynt i Sverige."
Emma och Erik Lundberg 1941
Men oavsett om trädgården och parken är rik på
fruktträd eller ej, kan den egentligen aldrig klassas
som ett verkligt paradis här och nu. Vi är som sagt
för alltid skilda från det sanna paradiset i tid och
rum. Det är egentligen bara i minnenas värld som
trädgården kan leva upp till den paradisiska förebil¬
den. För minnena är - som Benedict Zilliacus (1987)
uttrycker det - ”ointaglig mark”. Det är först och
främst i den vuxnes idylliserade bilder av en förlorad
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barndom som trädgården blir det paradis vi vill att
den skall vara. I dessa minnesbilder är det åter
paradisets oskuldsfulla stund på jorden med livets
fruktträd i centrum.

nenas förgyllda värld. När höstens kyliga vindar
börjar slita i trädens kronor, drar flertalet av idyllens
barn sig inomhus till platsen framför brasan, i vän¬

I avhandlingens första del beskriver och analy¬

Under rubriken ”Fruktträdsidyllens topografi”
söker jag efter och analyserar de rumsliga aspek¬
terna och relaterar dem till paradisbilden. Den mest
slutna och överflödande fruktträdsidyllen möter
läsaren i de skildringar som kan hänföras till stadens/småstadens och borgerlighetens trädgårdskvarter. Typexemplet för denna genre är Tanterna Gröns,
Bruns och Gredelins trädgård i Lillköping, som av
Bergman 1971 kallas för ”Denna borgerlighetens
lustgård”. Även den något fattigare stadsmiljön kan
som i fallet ”Kajsa Kavat” (Lindgren 1950/1964)
bjuda på en synnerligen förtätad lustgård, där livets
körsbärsträd breder ett blommande och bärande
tak över hela härligheten.
I sin lantliga form kan fruktträdsidyllen, precis
som på Stora Djulö, vara både en trädgård och ett
kulturlandskap. Gränsen mellan trädgård och inägomark är av tradition flytande på många håll. En
extensiv fruktodlingsteknik som bygger på vildstamsympning i skogsbryn, på åker- och vägrenar,
i ängsmarker och i beteshagarna, kan ge hela eller
delar av inägolandskapet ett tycke av trädgård särskilt i blomningstid. Här blir den omgivande
skogens bryn den hägnad som skiljer paradiset från
vildmarken.
Med ökad landskaplig öppenhet och storskalighet/egendomsstorlek, tycks den extensiva fruktod¬
lingens betydelse minska, samtidigt som lustgården
konsolideras genom en fastare struktur och en sta¬
digare hägnad. Men då idyllen förutsätter ett visst
mått av enkelhet och småskalighet, är det tveksamt
om de allra mest storslagna och välbefästa egendo¬
marna kan kallas idyller.

serar jag fruktträdens och fruktens plats och bety¬
delse i en rad paradisversioner med avslutning i

trädgården. Där dröjer jag mig kvar i avhandlingens
andra och dominerande del med en beskrivning och
analys av fruktträdens plats och betydelse i idyllen.
Analysmaterialet är svensk barn- och skönlitteratur
från 1800- och 1900-talen. I dessalitterära bilder har
trädgården blivit en i tid och ofta i rum onåbar plats
- ett paradis som lever i vuxenvärldens bilder av
barndomens plats under och kring fruktträden.
I sökandet efter gemensamma och särskiljande
drag hos de litterära fruktträdsidyllerna, utgår jag
från fem olika komponenter i denna idyllbild:
Tiden, årstiden, topografin, växterna och männis¬
korna.
Tiden är egentligen redan fastlagd genom min
huvudsakliga bindning till 1800-talet och 1900-talets första hälft. Samtidigt finns det en ton av tidlös¬
het i de refererande texterna. I dessa ofta starkt
idealiserade bilder och minnesbilder, flyter tiden
sakta eller står så gott som stilla. På fruktträdsidyl¬
lens scen är det mesta sig likt oavsett decennium
och sekel så som i Selma Lagerlöfs förtrollade gen¬
gångarträdgård. Huvudtemat från Edens lustgård
går ständigt igen. Så visar idyllens och paradisets
tider en klar tendens att förenas och flyta samman.
När Nils Holgersson kikar in i Stora Djulö för¬
trollade trädgård, bländas han nästan. Där inne är
det ljust och varmt och vackert grönt. Rosorna
blommar och frukten är mogen. Helt naturligt får
han en oemotståndlig lust att byta den kylslagna och
mörka granskogen mot detta paradis. Så tar han
steget från vårvinter till något som kan beskrivas
som sensommar. I den idylliska litteraturen finns en
klar önskan och tendens att göra sommarens tid till
fruktträdens främsta tid. Helst skall de hinna med
att både blomma och bära frukt inom ramen för
sommarlovet. Blomningen beskrivs ofta som en
försommarhändelse och mognadstiden som ett eve¬
nemang i (sen)sommartid. Kanske är det därför som
körsbären, augustipäronen och de tidiga sommaräppelsorterna är så frekventa i den idylliska skild¬
ringen. På vår nordliga breddgrad tycks guldålderns
eviga vår ha transponerats till en evig sommar i min70

tan

på julgran och julklappar.

De ”glödande” frukter som frestade Nils Hol¬
gersson var antagligen äpplen. I Nordeuropa och
allra tydligast i Norden, är de frukterna framför
andra, som tar största utrymmet i såväl dagens som
gårdagens trädgårdar. De största idyllsorterna i så¬
dan skönlitteratur, som handlar om minnenas träd¬
gårdar, är Astrakanerna, Gyllingarna och Rosen¬
hägern. Astrakanerna är de helt dominerande med
Kristinas Astrakanapel ur Vilhelm Mobergs utvand¬
rarepos i spetsen.
Vid sidan om äppelträden är körsbärsträden det

fruktslag som har de starkaste kopplingarna till
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körsbärsblom överallt! Vit och grön var den av
körsbärsblom och grönt, grönt gräs.”
Lindgren 1973/1980

Päronträden är tillsammans med äppelträden
idyllens förnämsta träd. De kräver mest omvårdnad
och uppoffringar vid införskaffandet och saknas
därför i de fattigaste miljöerna men växer desto
ymnigare i dessa miljöers människors framtids¬
drömmar. Sin bästa ståndort har päronträden i bor¬
gerlighetens lustgårdar som erbjuder dem skydd
och stöd bak murar och plank.
Plommonträdens plats i idyllen är ofta undan¬
skymd. De är utkanternas smått föraktade träd som
lever sitt rotskottsskjutande liv på ladugårdsbackar
och stenbackar, i häckar och ”där slaskvattnet lopp”
(Suneson 1929).

FÖRSTA SKOLÅRET

Allt sedan 1913 blommar fruktträden i den svenska Sörgårdsidyllen på omslaget till A. M. Roos’ läsebok för första läsåret.

paradiset i konst och litteratur. I den medeltida
konsten framställs ibland livets träd som ett körs¬
bärsträd. I Astrid Lindgrens många barnböcker är
överflödet på körsbärsträd ett resultat av den egna
barndomens många och goda körsbärsmöten.
Främst i raden stod "mormors bigarråträd översållat
med stora, gulröda bär, vilkas like möjligen kan ha
funnits i paradiset, men ingen annanstans” (Lind¬
gren 1975/1984). Själv planterar hon dem i Kajsa
Kavats mormors trädgård (1950/1964), i Bullerbyn
(1947, 1949, 1952/1990) och i berättelsen om Ann
som sitter under det blommande körsbärsträdet en
försommarkväll.
”Det vita, vita körsbärsträdet, så fullt av blom.
Det är så vackert. Det borde stå uppe i himlen,
och små änglabarn borde gunga på grenarna.”
Lindgren 1950/1964

Och någonstans där idyllen möter ett paradis
bortom tid och rum, möts barnen Mattias och Anna
(Lindgren 1959) och bröderna Lejonhjärta av den
eviga vårens ständigt blommande träd.

I Stora Djulö förtrollade trädgård tycks rosor
och fruktträd växa sida vid sida. Rosorna som bru¬
kar kallas blommornas drottning, räknas i allmän¬
het som paradisets blomma nummer ett. Genom sin
närvaro ökar rosen platsens paradisstatus. Men i
den fruktträdsrika idyllitteratur som jag använt mig
av, har de ett litet utrymme. Jag tolkar detta så att
fruktträdens och de gammaldags rosornas attrak¬
tionsperioder sällan sammanfaller. Det rumsliga
mötet mellan rosor och fruktträd följs inte upp av
ett tidsmässigt. Nej, fruktträdens viktigaste följe¬
växter i idyllens trädgårdar och kulturlandskap är
syrenerna, krusbärsbuskarna och vårens alla blom¬
mor med gullvivorna i spetsen.

Huvudpersonerna i fruktträdsidyllen är utan
tvekan barnen och den äldre generationen, medan
den aktiva och upptagna mellangenerationen får
eller väljer att stå åt sidan. I Selma Lagerlöfs träd¬
gårdslandskap är det parveln Nils Holgersson som
får följa med den tidlöse trädgårdsmästaren på en
undervisningsrunda bland träd, blommor och vat¬
tendrag. I andra skildringar är det barnet och far¬
föräldrarna/morföräldrarna, en äldre släkting, tanten
snett över gatan eller trädgårdsmästaren, som spelar
motsvarande roller på fruktträdsidyllens scen. I av¬
handlingen prövar jag att se konstellationen såsom
arketypisk med rötter i Edens lustgård, där barnet
motsvaras av de första människobarnen och den
levnadsvise åldringen av paradisets Herre och Gud.
I idyllen är det barnet som är centralfiguren. När
han/hon vandrar ut barfota i det daggiga gräset,
tidigt på morgonen för att plocka den första fall71
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«Éslsa årisåb'
Trädgårdens och paradisets centrala träd ur Niirnbergische
Hesperides 1708,1714.

frukten, är det åter paradisets stund på jorden. Och
i sin hand bär oskuldens barn livets frukt. Men frukt och fruktplockning kan vara både av godo och
av ondo - symboliskt sett. När det mognande barnet
plockar eller rent av pallar kunskapens frukt och
biter allt djupare i den, hotas idyllen till sin existens.
Så småningom går den mot sin undergång trots att
den vakande modern och den övervakande fadern
med alla medel söker hålla tidens gång och mog¬
nadsprocessen tillbaka. Så går inte bara paradisets
scen utan också paradisets betydelsespel med syn¬
dafall och utdrivning igen i idyllens värld. Idyllen
sprängs och det gör ont när det sker. Men processen
är nödvändig för att nya idyller skall uppstå där nya
barn under några korta år lever sitt oskuldsliv under
fruktträden - trädgårdens huvudattraktion.
Den positionen hade fruktträden i Stora Djulö
trädgård en kylig vårnatt och den har de när årshjulet
vridit sig in i höstens tid och Nils Holgersson är på
väg tillbaka genom landskapet Värmland en kulen
höstkväll. Han gick och gick genom den mörka
vildmarken när landskapet började öppna sig och
herrgården Mårbacka blev synlig i månskenet:
dingen människa syntes till, utan pojken kunde
gå fritt omkring, vart han ville, och när han kom
in i trädgården, lade han märke till något, som
nära nog försatte honom i gott humör. Han
hade stigit upp i en liten rönn för att äta rönnbär,
men innan han hade nått upp till en klase, fick
han syn på en häggbuske, som också var full med
bär. Han hasade sig utför rönnstammen och
klättrade upp i häggen, men knappt var han
där, förrän han upptäckte en vinbärsbuske, där
det ännu hängde kvar långa, röda klasar. Och
nu såg han, att hela trädgården var uppfylld av
72

krusbär och hallon och nypon. Det fanns kal¬

rötter och rovor borta på grönsakslanden, det

fanns bär på varenda buske, frön på örterna,
små kornfyllda ax på grässtråna, och där på

gången, nej, han såg bestämt inte miste, där låg

ett stort, grant äpple och blänkte i månskenet! ”
Lagerlöf 1906-1907/1973
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Figur 1. Trädgårdsanläggningen bakom Villa Oplontis. Rekonstruerad och planterad med bl a plataner,
oleandrar och buxbom, växter som en gång fanns i anläggningen. (Foto: Lena Landgren)

”FRAMFÖR pelarhallen en terrass, uppdelad i
en mångfald rabatter och genomkorsad av buxbom.
Nedanför denna en sakta sluttande gräsmatta där

buxbomen har skulpterat in djurgestalter parvis
uppställda mot varandra . . . Här och där insmyger
sig en liten gräsmatta, så åter bara buxbom, som
klippts i tusentals figurer, stundom i bokstäver, som
än bildar ägarens än trädgårdsmästarens namn.
I växlande följd reser sig små pyramidliknande
pelare, och här och där insprängda fruktträd, mitt i
det stadsmässiga raffinemanget liksom plötsliga in-

slag av lantliv. Mellanrummet inramas på båda
sidor av ganska låga plataner. Bakom dessa här och
var akanthusplantor med sina glatta krusiga blad, så
återigen figurer och namn i långa rader.”
Så skriver den romerske författaren Plinius d y
(61-114 e Kr) i ett brev till sin vän Apollinaris. I detta
beskriver han en av sina stora lantvillor uppe i Albanerbergen i Italien. Fram till för bara några årtion¬
den sedan var beskrivningar som denna, samt till
viss del väggmålningar med trädgårdsmotiv, de huvudsakliga vittnesbörden om romarrikets trädgår73
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Figur 2. Karta över Italien och landskapet Kampanien. (Ritning: Bengt Pettersson)
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Figur 3. Karta över Pompeji. Streckat område är ännu ej utgrävt.1. Palaestra, 2. Vettiernas hus, 3.
Labyrintens hus, 4. Polybius hus (Ritning: Charlotte Malmgren)
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dar. Nu har situationen förändrats tack vare de ar¬
keologiska utgrävningar av trädgårdar i Pompejiområdet i Italien som pågått sedan 1970-talet. De
har bekräftat vad vi kände till från beskrivningar
som den ovan citerade, men de har också tillfört
mycket ny kunskap. I det följande ska vi närmare
studera de trädgårdsarkeologiska undersökningarna
i Pompeji, för att se hur de har bidragit till vår
kännedom om de antika romerska trädgårdarna.
Vesuvius utbrott och Pompejis trädgårdar

På morgonen den 24 augusti år 79 e Kr hade
vulkanen Vesuvius, inte långt från Neapel ett våld¬
samt utbrott. Det kom att ödelägga och begrava den

antika staden Pompeji och området där omkring
(fig. 2). De flesta av invånarna hann fly undan, men
många blev kvar och kvävdes av den tjocka rök, som
vällde fram ur vulkanen, eller begravdes under det
regn av småsten och aska, som efter några dagar
täckte hela staden. De som hade flytt försökte komma
tillbaka för att hämta sina ägodelar men fann det
omöjligt att ta sig ner till byggnaderna p g a de giftiga
gaser som hade bildats. Pompeji föll i glömska och
blev åter känt först under 1700-talet, då de första
arkeologiska utgrävningarna började.
Denna antika katastrof, som utplånade ett stort
område i det då blomstrande landskapet Kampanien,
har betytt oerhört mycket för antikforskningen.
Genom att Pompeji och trakten där omkring ”kon¬
serverades” av vulkanutbrottets askregn och lava¬
flöde, har den antika miljön bevarats ovanligt väl.
Byggnader med färgrika väggmålningar - bl a med
trädgårdsmotiv - möbler och husgeråd i glas och
metall samt även matvaror och trä har bevarats.
Tom trädgårdar och parker har lämnat spår efter
sig. Alla dessa lämningar har hållit arkeologer och
antikforskare i arbete ända sedan 1700-talet och
denna forskning har gett oss mycket ny kunskap om
nästan alla sidor av det romerska samhället.
Vår kunskap om det antika Pompeji har ytterli¬
gare fördjupats de senaste åren genom de arkeolo¬
giska utgrävningar av stadens trädgårdar och parker
som har ägt rum. En av förgrundsgestalterna inom
trädgårdsarkeologin i Pompeji är en amerikansk
forskare, Wilhelmina Jashemski. Hon har sedan
1970-talet grävt ut trädgårdar i Vesuviusområdet,
både i och utanför Pompeji. Olika arkeologiska
metoder, såsom studier av flygfoto, analyser av
pollen och jordarter, samt tvärvetenskapligt samar¬
bete med både geologer och biologer har lett till att

vi nu har fått en fyllig bild av den pompejanska
trädgården.
Jashemski kan genom sina undersökningar kon¬
statera, att Pompeji var en mycket grön stad. Hitin¬
tills har 44 ha av stadens totala yta (66 ha) grävts ut
och 1/5 härav har visat sig vara trädgårdar, parker
och andra odlingar. Hon har hittat inte mindre än
450 olika trädgårdar i privathus och har också funnit
spår av planteringar vid offentliga byggnader, t ex
vid templen, badhusen och den stora idrottsanlägg¬
ningen, den s k palaestran. Jashemski har också
grävt fram vinodlingar, kommersiella plantskolor
och grönsaksodlingar innanför stadens murar.
De arkeologiska undersökningarna har även
ibland möjliggjort artbestämningar av de växter,
som en gång fanns i trädgårdarna. Man har därför
under de senaste åren kunnat återskapa ett antal av
de utgrävda trädgårdarna. I flera av husruinerna mö¬
ter besökaren idag rekonstruerade trädgårdar som
har planterats med samma träd, buskar och blommor,
som växte där vid tiden för Vesuvius utbrott. På flera
håll har också odlingar och parker rekonstruerats
(fig. 9). För en hortikulturellt och trädgårdshistoriskt intresserad person måste därför ett besök i det
antika Pompeji i dag vara av extra stort intresse.

Äldre trädgårdsarkeologi i Pompeji
För att vi ska få perspektiv på dagens trädgårds¬
arkeologi i Pompeji, kan det vara befogat med en
kort forskningshistorik. Intresset för det antika
Pompejis trädgårdar började nämligen redan under
1800-talet. Då gjordes också försök med att rekon¬
struera trädgårdar, men som vi ska se, med en helt
annan utgångspunkt än idag.
De första utgrävningarna av Pompeji påbörja¬
des under mitten av 1700-talet. Det är inte förrän
under andra hälften av 1800-talet, som vi kan notera
ett intresse för stadens gröna områden. En av de
första som intresserar sig för vad Pompeji kunde ha
att erbjuda i botaniskt avseende, var professorn i
botanik vid lantbruksuniversitetet i Portici i Nea¬
peltrakten, Orazio Comes. Denne klagade över att
hans samtid inte hade klart för sig att t ex bevarade

väggmålningar med trädgårdsmotiv kunde berika
vetandet om det antika växtmaterialet. Kunskapen
om detta hade ditintills bara byggt på den informa¬
tion, som de antika författarna hade gett och som i
många fall var knapphändig. Comes gav sig själv i
kast med ämnet och kom 1879 ut med en bok med
titeln ”llustrazione delle piante rappresentate nei
75
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Figur 4 a) Trädgården i Vettiernas hus så som den såg ut efter rekonstruktionen i slutet av 1800-talet. b) Plan över
trädgården till Vettiernas hus. De antika rabatternas böljande konturer framgår tydligt. (Från A. Sogliano, La casa dei
Vettii in Pompei, i Monumenti Antichi, vol. VIII, Rom 1898, tav. VIII respektive del av fig 1.)

dipintipompeiani”, ”Upplysningar om de i de pompejanska väggmålningarna återgivna växterna”. Hans
syfte var att identifiera väggmålningarnas växter
och han fastslog att de i de flesta fall var naturtroget
återgivna. Ett knappt femtiotal växter ansåg han sig
därför kunna identifiera. Genom Comes arbete fick
man sålunda ökad kunskap om vilka växter pom¬

pejanerna kände till.
Under slutet av 1800-talet inleddes en intensiv
arkeologisk aktivitet i Pompeji. Även trädgårdarna
berördes av denna. Vid utgrävningar av bostadshu¬
sen var man mer uppmärksam på vad som återfanns
i trädgårdarna. Bl a fann man konturer i jorden efter
rabatter och gångar. Intresset för rekonstruktioner
var stort. När man återskapade rabatter, utgick man
från de arkeologiska upptäckterna och följde de
framgrävda konturerna. Men i valet av växter gav
arkeologin ingen tillräcklig vägledning, utan man
var hänvisad till fria gissningar med utgångspunkt i
Comes verk om väggmålningarnas växter. Ett känt
exempel på en rekonstruktion från den här tiden är
trädgården i det s k Vettiernas hus (fig. 3, 4). Vid ut¬
grävningar hittade man rabattkonturer, vilka följ¬
des vid rekonstruktionen, men de växter som man
planterade valde man från de omgivande väggmål¬
ningarna med växtmotiv. Här planterades rosor,
accanthus och murgröna. Alla var i och för sig kända
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för pompejanerna, men det fanns inga bevis för att
de växt just där.
Ett annat exempel på den tidens rekonstruktio¬
ner är trädgården i det s k Labyrintens hus (fig. 3).
Där anlades en labyrint i buxbom - inspirerad av den
labyrint, som fanns återgiven på ett av husets mosa¬
ikgolv! Arkeologiska vittnesbörd för en labyrint i
trädgården fanns alltså inte. På andra håll avlägs¬
nade man sig ännu mer från den antika verkligheten.
Man planterade t ex vid denna tid gärna mandarinträd
och mångfärgade nejlikor i trädgårdarna, växter
som inte kom till Italien förrän under 1400-talet!
Intresset för Pompejis trädgårdar fortsatte, men
det skulle dröja fram till 1970-talet och Jashemskis
forskning, innan man genom mer utvecklad arkeo¬
logisk teknik fick en bättre möjlighet till trädgårdsutgrävningar- och rekonstruktioner. I detta per¬
spektiv ter sig alltså hennes arbete som epokgö¬
rande. De trädgårdar som Jashemskis har grävt ut
och rekonstruerat är så nära den antika verkligheten
de kan komma.

Jashemskis arbetsmetoder

Hur har då Jashemski gått till väga vid sina
utgrävningar? Vilka arkeologiska tekniker har hon
arbetat med? Det viktigaste arbetsmaterialet är

gipsavgjutningar av rothålighcter efter de träd och
buskar, som växte i Pompeji vid tiden för Vesuvius
utbrott. De förmultnade trädens rötter lämnade
håligheter efter sig, vilka succesivt fylldes av vulka¬
niskt grus {lapilli). När arkeologerna kommer ner
till marknivån för år 79 e Kr tömmer de håligheterna,
fyller dem med gips eller cement och kan sedan från
avgjutningens form med hjälp av paleobotanisk ex¬
pertis fastställa vilket träd eller buske, som håligheten
härrör från.
Pollenanalyser görs också där det är möjligt.
Jashemski och hennes medarbetare blev förvånade
när de upptäckte att det fanns pollen i den antika
jorden. Pollen skadas vanligtvis av hög temperatur,
vilket man trodde att Vesuvius utbrott hade med¬
fört. Uppenbarligen var så inte fallet. Pollen har vid
flera fall hittats i anslutning till förmultnade rötter
och har kunnat bekräfta tolkningen av rotavgjutningen.

Analyser

av

den antika jorden i trädgårdarna

utförs också. Vid undersökningar har det framgått
att jorden i Pompeji hade en stor sandhalt. Den var

därmed väldränerad, vilket redan de antika förfat¬
tarna visste. Det har också kommit fram att jorden
innehöll stora mängder pimpsten, som genom sin
porösa natur kunde hålla fuktighet mycket bra.
Dessa kunskaper om jordens sammansättning är
naturligtvis viktiga vid bedömningen av den antika
växtligheten.
Undersökningar har också gjorts av förkolnat
trä.I flera av rothåligheterna har hittats bitar härav.
I början trodde man att det var en del av roten och

det skulle kunna bidra till identifieringen av
trädet. Men det har visat sig att det i de flesta fall rör
sig om träkol, som har använts i jordförbättringssyfte. Däremot har man kunnat identifiera för¬
kolnade frukter, som t ex fikon och plommon.

att

I

Peristylträdgårdar
I de romerska husen låg trädgården från början
bakom huset. Den var främst en nyttoträdgård där
man odlade grönsaker och frukt för husbehov.Under

influens från den hellenistiska grekiska arkitektu¬
ren under de sista århundradena f Kr anlades s k
peristyler i de romerska husen. Medan peristylen i
de hellenistiskahusen var en stenlagd gård, omgiven
av kolonner, bröt romarna upp stenläggningen och
anlade sina trädgårdar på gårdsutrymmet, som dock
fortfarande var omgivet av kolonner (fig. 6). Dessa
s k peristylträdgårdar var alltså en romersk innova¬
tion. Man har inte hittat några paralleller till sådana
trädgårdar i de grekiska husen.
Ett stort antal av de privathusträdgårdar som
Jashemski har grävt ut i Pompeji är av peristyltyp.
Deras storlek varierar mycket.Ide stora husen hade
man gärna flera stycken.
Från början var peristyIträdgårdarna planterade
med stora träd som t ex kastanj- eller olivträd. Där
fanns också olika sorters fruktträd som plommonoch körsbärsträd och buskar som myrten och lager.
En peristylträdgård av denna äldre typ är den som
finns i det s k Polybius hus vilken närmare be¬
skrives nedan.
Vid tiden för Kristi födelse förändrades trädgår¬
darnas utseende . Detta kan till viss del ha att göra
med att en akvedukt leddes in till staden. Den bättre
tillgången på vatten gjorde att man nu kunde excelera
i olika typer av elaborerade fontäner. Trädgården
smyckades också gärna med skulpturer och kolon¬
netter och rabatter anlades i regelbundna former
(jmf trädgården i Vettiernas hus, fig. 4). Gångarna
kantades gärna med städsegröna växter som t ex
buxbom.

[XXI
peristyl

I

fTTl

Figur 6. Plan över ett typhus från Pompeji med en trädgårdsperistyl. (Ritning: Bengt Pettersson.)
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Peristylträdgården i Polybius hus
Ett exempel på en peristyltrådgård, som Jashem¬
ski har grävt ut är den i det s k Polybius hus (fig. 7).
Vid utgrävningen hittades ett stort antal håligheter
i marken efter rotter, av vilka man gjorde avgjutningar. 1 och 3 identifierades som fikonträd, ca 3035 år gamla. Runt omkring hittade man dessutom
små förkolnade klumpar, som senare identifierades
som fikon och som kan bekräfta tolkningen av
rotavgjutningen. 2 och 4 tolkades som rotter efter
fruktträd, körsbär, päron eller kanske äpple.
Fruktträden skulle också kunna förklara ett avtryck
pä marken, som visade sig härröra frän en lång och
smal stege. Själva stegen är borta, men avtrycket
visar tydligt hur den såg ut. Den har säkert använts
vid plockningen av frukten. Precis likadana höga
smala stegar används än idag i området för att man
lätt ska kunna komma åt frukten i de täta kronorna.
Runt dessa rothåligheter hittades andra hål, troligen
efter stolpar som använts för att stötta upp de dig¬
nande grenarna. 5 var ett olivträd. I jordprover tagna
på samma plats hittades olivpollen.
Längs med västra sidan av peristylen hittades
rothåligheter omgivna av rännor, som tolkades som
små bevattningskanaler. Håligheterna härrör från
små plantor, som nog vid Vesuvius utbrott var ny¬
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Figur 7. Plan över peristylträdgården i Polybius
hus. De oregelbundna formerna utgör rothåligheter efter träd, de runda håligheterna härrör
från stolpar. Efter W. Jashemski, The gardens of
Pompeii, Herculaneum and the villas destroyed
by Vesuvius, New Rochelle 1979. (Ritning:
Bengt Pettersson)

planterade, eftersom de var små och man hade sett
till att de fått ordentligt med vatten.
1 några av håligheterna hittades skärvor av
terracottakrukor. En del av dem hade hål i botten
och på sidorna. Det verkar som om plantorna har
drivits upp i krukan. Vid planteringen har krukan
slagits sönder och en del skärvor har följt med i
planteringshålet. Dessa krukfragment kan ge en
aning om vad det kan ha varit för växter som var
planterade där. Det finns beskrivet i den romerska
antika litteraturen att citrusträd transporterades i
krukor med andningshål för rötterna. Kanske kan
det ha varit sådana som växte här? På väggen ovan¬
för fanns dessutom små spikhål. Det verkar som om
man hade spaljerat det som växte i krukorna. Spaljerade citroner är idag inte så ovanligt i området.
Även längs de andra sidorna av peristylen hitta¬
des håligheter efter växter, både på södra och östra
sidan. De var för små för att en avgjutning skulle
kunna hjälpa till med identifikationen, men man
kan tänka sig att där växte små buskar, som t ex
myrten eller murgröna.
Polybius hade alltså en trädgård med flera stora
träd, fikon-, oliv- och fruktträd, spaljerade citroner
mot ena

väggen och små buskar, kanske myrten,

längs de andra.

Trädgårdarna i Villa Oplontis

Jashemski har inte bara arbetat i Pompeji utan

även i andra delar av Vesuviusområdet. Hon har bl.
a. grävt ut trädgårdarna i en stor villa i det antika
Oplontis, dagens Torre Annunziata, som ligger
mellan Pompeji och Herculaneum (fig. 2).
Området kring Vesuvius var populärt under
romersk tid. Hela Neapelkusten var kantad med

villor och många förmögna romare lät bygga
vidlyftiga anläggningar där. Villa Oplontis är ett
exempel på en sådan. Den förstördes samtidigt med
de andra städerna och villorna vid Vesuvius utbrott.
Den har liksom de många trädgårdarna i Pompeji
gett oss värdefull information om hur dåtidens träd¬
gårdar såg ut. Några av villans trädgårdar har också
åtcrplanterats.
Av planen (fig. 8) framgår det att det är en stor
villa med många rum och peristylträdgårdar. I en av
peristylträdgårdarna hittades vid utgrävningen två
rader av rothåligheter, en alldeles nära kolonnerna
och en lite längre ut. Håligheterna låg precis i linje
med kolonnerna. När man gjorde gipsavgjutningar
i den yttre raden, hittades i anslutning till många av
håligheterna fragment av terracottakrukor eller hela
krukor med hål i botten och på sidorna, precis
sådana som hittades i Polybius hus. I den innersta
raden fann man vid nästan varje hålighet en kruka,
i de flesta fall helt intakt. Krukorna var inte place¬
rade lodrätt, utan de lutade inåt mot kolonnen. När
stora

de hela krukorna lyftes upp med jord och allt hitta¬
des i var och en av dem två små rothåligheter, som
gick ända ner till krukans botten
Vad kan ha växt i dessa krukor? I den yttersta
raden kan man utifrån rothåligheternas storlek be¬
stämma att där har växt en större buske eller ett
mindre träd. Det kan ha varit t ex en städsegrön växt
eller ett fruktträd. Kanske växte här citronträd som
i Polybius trädgård.
Vad kan då ha växt i krukorna närmast kolon¬
nerna? De små håligheterna och det faktum att kru¬
korna var lutade mot kolonnerna gör att man tror
att det kan ha varit någon klätterväxt, som t ex
murgröna. Vi har litterära belägg för att man arrang¬
erade murgröna mellan kolonner på detta sätt.
Storleken på rothåligheterna i denna trädgård
visar att växterna var ganska nyplanterade. Områ¬
det drabbades nämligen 17 år före Vesuvius utbrott,
år 62 e Kr, av en jordbävning, som ställde till stora
skador. Oplontisvillan skadades allvarligt och höll
på att renoveras vid tiden för Vesuvius utbrott. Att
ägaren prioriterade återplanteringen av trädgården
vid återuppbyggandet visar att han lade stor vikt vid
dem.
I mitten av trädgården fanns spår och konturer
av en upphöjd bädd eller rabatt. Eftersom det inte
hittades några rothåligheter i denna del av trädgår¬
den, växte här troligen någon liten växt som inte har
lämnat mycket spår efter sig. Eventuellt kan vi ha att
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Figur 8. Plan över villan i Oplontis, det
moderna Torre Annunziata.
1 . Peristylträdgård
2. Trädgårdsanläggning bakom villan
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Figur 9. Rekonstruerad vingård i Pompeji. ( Foto: Lena Landgren)

göra med en s k violarium, en bädd för violer.
Vi har nu fått en idé om hur trädgården kan ha
sett ut: citronträd eller andra små träd stod i raka
rader framför kolonnerna, mellan vilka murgröna
slingrade sig, och i mitten fanns en bädd med dof¬
tande violer.
På villans baksida utbredde sig en stor träd¬
gårdsanläggning. Här hittades vid utgrävningen
konturer efter symmetriskt arrangerade gångar.
Längs med dessa hittades rothåligheter efter små
buskar, troligen buxbom, som en gång kantade
gångarna. Här fann man också flera rothåligheter
efter mycket stora träd, plataner eller popplar. Man
hittade också samlingar av rothåligheter efter bus¬
kage av oleandrar.
Figur 1 visar hur man har planterat trädgården
med plataner, oleandrar och buxbom, helt i enlighet
med vad man har kommit fram till genom
utgrävningen.
Jashemski har nu med ålderns rätt dragit sig till¬
baka från det arkeologiska arbetet. Att trädgårdsutgrävningarna fortsätter och att intresset för det
gröna Pompeji har kommit för att stanna är helt
klart. De senaste åren har man försökt levandegöra
de nya kunskaperna. Mycket görs för att besökaren
ska få en så riktig upplevelse som möjligt av växt¬
världen i den antika staden. I den östra delen av utgrävningsområdet kan man gå en snitslad bana och
besöka rekonstruerade trädgårdar, vingårdar, kom-
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mersiella grönsaksodlingar och fruktodlingar, där
skyltar ger information om trädgården/odlingen i
fråga (fig. 9).
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OM SALOMON, MARIA OCH
”TRÄGÅRDZMESTAREN PÅ

DRÅNINGAHOLM” 1693
Kjell Lundquist
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Drottningholm från väster med broderiparterren i förgrunden. En av de mer välbekanta och publicerade gra¬
vyrerna ur ”Suecia antiqua et hodierna” och dessutom trovärdig i sitt utseende enligt flera författare. Gravyr av
Willem Swidde 1692. Buxbomsparterren (från 1686) renoverades under Johan Hårlemans ledning 1695-96.

HADE Carl Hårleman en äldre halvbror som
hette Salomon? Var det tidens förnämste svenske
dendrolog Johan Hårleman1 som prästens dotter
Maria träffade i den unga barockträdgården på
Drottningholm eller i någon av de kungliga trädoch lustgårdarna runt om i landet? Finns det reella
trädgårdsband mellan Sveriges Versaillesoch Ulvåsa,
eller...?
Troligtvis inte, men frågorna är många. De för¬
anleds alla av en liten, undanskymd notering bland
hundratals och åter hundratals andra i en dopbok
från Ekebyborna socken i Östergötland från 1600talet2. De rätta svaren blir vi måhända skyldiga men
de fyra radernas berättelse utgör trots det en be¬
stickande läsning. Nyfikenheten väcks och fantasin
näres, även om den mänskliga ”olyckan” lyser ige¬

nom ”nyheten”. Noteringens pretentioner på att
skriva - eller skriva om - ett litet stycke trädgårdshistoria får dock bedömas i ett längre perspek¬

tiv.

”Dhen. 4 fibrua. (1693) christnades ett barn
ifrån Ulfåsa Salomon kallatt. Modren ähr
Maria. N. en prästedotter, hon sade fadren
ähr en Trägdrdzmestare på Drdningaholm i
Uplandh. patrini hustro Elisabeth pd Ulfåsa
och Sven Oluf son, ibid.” 3
Inledningsvis vill jag framhålla att syftet med
denna artikel i första hand inte är att spekulera i
dopboksanteckningens olycka. Avsikten är fastmer
en blygsam illustration till den trädgårdshistoriska
81
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forskningens fascinerande förutsättningar. Doku¬
ment som man söker om en trädgårdsanläggning,
eller som man inte har en aning om existerar, verkar
fortfarande kunna dyka upp nästan var som helst i
landets kamrar och vrår - eller utomlands! De åter¬
finns på ställen där man ”logiskt” inte skulle ta sig
för att leta eller tid att göra det.
Vad är då kyrkboksnoteringen från 1693 värd?
Tål den en kritisk granskning med bibehållet ny¬
hetsvärde? Prövningen kan kanske formuleras och
sammanfattas i följande tre frågor:
1. Vem menas med ”Trägårdzmestare på Dråningaholm i Uplandh”?
2. Var och när träffades Maria N. och trädgårds¬
mästaren?
3. Varför återfinns Maria på Ulvåsa och varför födde

hon sitt barn här?

Det är runt dessa frågor som den fortsatta fram¬
ställningen kommer att kretsa, dock utan något krav
på fullständighet.

Drottningholm

Drottningholm4 varunder 1680- och 1690-talen
en anläggning i vardande, sjudande av aktivitet i
anläggning och plantering av barockträdgården. Det
nya slottet, det nuvarande, hade efter den förödande
eldsvådan vid nyåret 166 1 -62 så snart det var möjligt
börjat uppföras genom riksänkedrottningen Hed82

vig Eleonoras (till Carl X Gustav) försorg, efter
ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.
Tessin d.ä. utarbetade också en hel serie rit¬
ningar för den nya och mycket större trädgården
väster och norr om slottet. Trots det var det hans son
Nicodemus Tessin d.y., som direkt efter faderns
frånfälle i maj 1681 och efter det han utnämnts till
kungens slotts- och hovarkitekt, komponerade det
förslag, utgående från faderns, som vann drottning¬
ens gillande och som sedan också kom till utfö¬
rande.
Trots att ”generalplanen” försenades nära 20 år
påbörjades dock arbetet i den nya trädgården i viss
utsträckning redan 1662 med röjningar, dammgräv¬
ning och dikesupptagning. Skötseln av trädgården
och de praktiska arbetena leddes från början av den
tyske trädgårdsmästaren Mr (Mäster) Wilhelm
Petersen. Under honom arbetade en svensk träd¬
gårdsmästare, Per Biörsson, samt 8 trädgårdsdrängar
och en pojke. Trädgårdsbesättningen rörde sig om
ca 10 man under hela perioden. Högste förmannen
på platsen och Mäster Petersens närmaste chef var
hopmannen, vilken i sin tur tog sina order från
guvernören. Beslutshierarkin var väl etablerad.5
Mäster Petersen efterträddes under den första
perioden av trädgårdsbyggnadsarbetet av ytterli¬
gare två tyska trädgårdsmästare. 1668 tillträdde Mr
Henrich Caspar Pobst och när denne trädde tillbaka
tre år senare, Mr Marten Paul Kowan. När Mäster
Kowan avled 1 679 övergick sysslan till holländaren
Zacharias Hesse, som redan var i Sverige sedan 1 0 år

och hade arbetat på Jakobsdal (Ulriksdal) sedan
Hedvig Eleonoras tillträde där 1669.
Med Tessin d.y:s approberade generalplan och
verkställandet av denna, ökade självfallet aktivite¬
ten i den blivande barockträdgården. De stora pro¬
blemen gällde vattnet, som fanns där det omöjlig¬
gjorde plantering och saknades där det behövdes.
1681 vidtog nya sprängningar och dammgrävning,
året efter byggdes gråstensvalv och planerades för
alléerna och året därpå (1683) lär de första alléträden
ha planterats. Arbetet med vattenparterren inleddes
samtidigt. Inte minst det inledande dränerings- och
planeringsarbetet krävde en massiv arbetsinsats. Den
löstes med soldater från olika mellansvenska rege¬
menten och med lokal arbetskraft7.
Behovet av en allmänskicklig och praktiskt lagd
trädgårdsmästare ökade. Efter åtskilliga intrigerande
turer inkallades så både fontänören Louis de Cussy
och Mäster Nicolaes Sevin, båda från Frankrike, i
slutet av 1683. En av Mäster Sevins första arbets¬
uppgifter gällde iordningställandet av de två buxbomsritningarna närmast slottet. Till sin hjälp hade
han gäsellen Sebastian Liinsell,8
Efter broderiparterrernas färdigställande vidtog
de större planteringarna av alléer och boskéer.Medan
inköp och plantering av alléernas lindar i dagsläget
inte låter sig rekonstrueras i detalj, kan några om¬
ständigheter kring boskéernas plantering utförli¬
gare redovisas. I samband med en inköpsresa till
Holstein, för komplettering av en otillräcklig skånsk
sändning av ”hagbok” med almplantor under som¬
maren 1691, insjuknade Mr Sevin på återvägen och
avled i Nyköping i oktober samma år.9
”Den samvetsgranne och flitige Johan Hårle¬
man, som 1687 efterträtt sin fader som ordinarie
kungl. trädgårdsmästare och följande år av Karl XI
fått sig anförtrott inspektionen ”öfwer alla dess
Trää- och Lustgårdar här i Rijket””, skriver Nils G.
Wohin, ”ryckte efter N. Sevins död 1691 omedel¬
bart in som trädgårdsmästare på Drottningholm
men utnämdes officiellt först 1692”10. Som kunglig
trädgårdsmästare vid Drottningholm verkade Hår¬
leman fram till 1697 då han först även blev kunglig
trädgårdsmästare vid Carlberg och sedan utnämn¬
des till intendent över alla kungliga träd- och lust¬
gårdar i landet. Den sista utmärkelsen innebar att
han adlades i november 1698.11
Salomon på Ulvåsa döptes den 4 februari 1693.
Troligen föddes han några dagar eller några veckor
tidigare. Det förlägger mötet mellan Maria N. och
”Trädgårdsmästaren på Drottningholm” till den

senare delen av april eller början av maj 1692. Vid
den tiden var obestridligen Johan Hårleman träd¬
gårdsmästare på Drottningholm. Frågan är om han
var den enda. Den nye fontänören hette för övrigt

Carlo Carove. Han hade efterträtt de Cussy 1690.12

Johan Hårleman
föddes i Stockholm den 22
Hårleman
Johan
augusti 1662, ungefär samtidigt som arbetet med det
nya slottet påbörjades på Drottningholm. Tidigt
lades grunden för hans trädgårdskänsla i det han fick
hjälpa sin far, Christian Horleman - nydanaren av
svensk hortikultur, med praktiskt trädgårdsarbete
i de kungliga trädgårdarna. Den senare hade kallats
till Sverige från Holland 1666 av Hedvig Eleonora
och direkt utnämnts till trädgårdsmästare vid Kungs¬
trädgården.
Som 18-åring (1680) gav sig Johan ut på sin
anmärkningsvärt (5 år) långa ”grand tour” genom
Europa - England, Holland, Tyskland, Frankrike,
Italien och Spanien. Den genomfördes ”med oförtruten flit och möda”, enligt Åke Stavenow och han
förvärvade ”een fullkomlig perfection uti det, som
egenteligen angår Trägårds Architecturen, så till alle
des Ornamenter medh by ggningar, alléer, f ontainer,
wattenkonster och slijkt mer som till sielfwa culturen”, som det står i hans adelsbrev från 1698. När
Johan Hårleman återkom till Sverige erhöll han
omgående titeln av kunglig trädgårdsmästare. Han
arbetade då tillsammans med sin far framförallt med
Kungsträdgården. Johan Hårleman ges av Sten Karling den stora äran av Kungsträdgårdens utform¬
ning under 1690-talet, med en skicklig karaktärsstark hantering av växtmaterialet som främsta sig¬
num. 1687 blev Johan efter faderns död ensam
innehavare av tjänsten. Härefter var karriären spik¬
rak.Redan året därpå (1688) anförtroddes han tjäns¬
ten som Inspektor över alla kungliga träd- och lust¬
gårdar i riket, vilket föranledde honom till flera
långa resor i landet, framförallt till de kungliga
slotten.13
Johan Hårleman gifte sig till nyåret med Anna
Grill i Stockholm. Året därefter (1689) föddes so¬
nen Christian, som både av Hårleman själv och av
drottning Hedvig Eleonora planerades fullfölja fa¬
derns trädgårdsgärning. Christian Hårleman gick
dock bort redan 1726, 37 år gammal.14
1690 återfinner vi Johan Hårleman - efter
inspektorsutnämningen - på greve Axel Lillies och
grevinnan Maria Elisabeth Stenbocks Lindholmen
83
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Kungsträdgården från norr. Nicodemus Tessin d. y:s och Johan Hårlemans mästerverk från 1 690-talet, tecknad
och graverad av Johannes van den Aveelen år 1700 för ”Suecia antiqua et hodierna”.

på Kållandsö i Västergötland. Han ledde här träd¬
gårdsarbetena. Arbetena vid Lindholmen pågick
under åren 1690-92. Samma år var Hårleman troli¬
gen också verksam vid Mariedal (Vgtl.) för Magnus
Gabriel de la Gardie.15
1691 föddes Johans andra son, Antoni, som
dock inte blev mer än tre och ett halvt år gammal.
Två år senare, i oktober, föddes Johan. Samma år
avled hans hustru Anna, troligtvis i barnsäng. Johan
blev inte mer än ett och ett halvt år gammal.
1692 fyllde Johan Hårleman 30 år. Det kan
förmodas vara ett av hans mer aktiva verksamhetsår.
Förutom vad som anförts ovan - Drottningholm
och Lindholmen - finns hans verksamhet nämnda år
belagd i brev och ritningar för greve Fabian Wrede
84

på Östanå och likaså på Stora Väsby. Vid ungefär

samma tid medverkade han också vid Emanuel (f
1692) och Charles de Geers Leufsta, samtliga an¬

läggningar i Uppland.
Vid Steninge var Hårleman verksam för Karl
Gyllenstierna från 1694-98. Under den senare hälf¬
ten av 1690-talet kan Johan Hårleman bla spåras till
Nils Gyldenstolpes Noor i Uppland, en anläggning
som Hårleman måhända helt och hållet ligger ba¬
kom, vidare till kungsgårdarna Karlberg, Ulriksdal,
Ekolsund, Läckö och Höjentorp samt till Rosersberg, Kungsholmen (Karl Pipers hus) och till Fabian
Wredes hus i Stockholm. 16
1695 gifte Johan Hårleman om sig med Eva
Johanna Baartz. Hon hade holländskt påbrå och

med henne fick han åtta barn. Det första, dottern
Margareta Charlotta, föddes 1696. De flesta dog
späda eller i ung ålder. Carl Hårleman föddes som
nummer fyra, år 1700 jämt.
Maria N. och Salomon
Åter till dopboksanteckningen. I den berättas
att en pojke som kallades Salomon döptes på Ulvåsa
den 4 februari 1693 och att modern hette Maria N.
och var prästdotter. Vi vet inte så mycket om Maria,
men av dopboksanteckningen bibringas vi uppfatt¬
ningen att hon inte tillhörde församlingen. Hon
verkar vara en ”främmande fågel” både på Ulvåsa och
i Ekebyborna socken. Detta av två skäl.
Maria är inte kyrkoherdens egen dotter. I Eke¬

byborna församling tjänstgjorde Jöns Magni från

1643 till sin död 1669. Under hans tid visiterades
församlingen avbiskopenM. Samuel Enander (1658).
Jöns Magni efterträddes av Olaus Borelius 1670.
Det är med största sannolikhet den senare som

skrivit in noteringen om Samuels dop. (17) En för¬
samlingspräst torde knappast ha distanserat sig med
uttrycket ”en prästedotter” om sin egen dotter.
Maria är den enda person med en förkortning av
efternamnet (N.) som hittills påträffats i de två
äldsta församlingsböckerna. Detta må tyda på att
efternamnet av någon anledning inte kunde eller
borde skrivas ut. Om Maria hade tillhört försam¬
lingen eller angränsande församlingar skulle det
räckt med förnamnet eller också skulle hela namnet
ha skrivits ut. ”Maria N. en prästedotter” framstår
som en paradox. Det är både ett förtydligande - ”en
prästedotter” men samtidigt en begränsning av
informationen - ”Maria N. ” Maria som lär ha fött ett
oäkta barn, lämnas på detta sätt föraktfullt ut till
börd, samtidigt som hennes namn skyddas.
Slutsatsen - om än bristfälligt underbyggd - blir
att Maria N. kommit till Ulvåsa både för sin egen
och för sina föräldrars skull, för att på detta sätt till
en del undgå ”skammen”. Hon lär här ha blivit om¬
händertagen av endera släktingar eller vänner, kan-
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Herrgården Noor i Uppland från väster. Noor är måhända helt och hållet ett verk av Johan Hårleman, byggd under
1600-talets sista år. Gravyr av Johannes van den Aveelen 1698 för ”Suecia antiqua et hodierna”.
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ske genom inflytelserika bekanta. Hustru Elisabet
på Ulvåsa var enligt dopboken en av hennes faddrar.
Den andra delen av dopboksnoteringen ”... hon
sade fadren ähr en Trägårdzmestare på Dråningaholm i Uplandh ...” avslöjar inledningsvis att fadern
inte var närvarande vid dopet. Vidare att föräldrarna
knappast bodde tillsammans. En ”pendling” på 25
mil mellan Ulvåsa i Östergötland och Drottning¬
holm på Lovön i slutet av 1600-talet, bedömer jag
som utesluten.
Beträffande Marias titulering av Salomons far
kan man göra en reflexion. Var han verkligen en
”Trädgårdsmästare”? Jag tror nog det. Frågan är
snarare om han var ”Kunglig Trädgårdsmästare”.
Frånsett att det framstår som anmärkningsvärt att
en prästdotter skulle ha träffat en enkel trädgårds¬
dräng eller annan trädgårdsarbetare så känner vi
pastores Magni och Borelius noggrannhet i kyrko¬
bokföringen. Ulvåsas trädgårdsmästare under 1600talet står mycket noga angivna med titel var gång de
stått fadder, gift sig, låtit döpa sina barn eller avlidit.
Trädgårdsmästaren på Ulvåsa var en betydelsefull
person. Ingen, eller blott undantagsvis någon, med
lägre rang inom trädgårdsarbetet står upptagen med
titel i de nämnda församlingsböckerna.Ekebybornas
kyrkoherdar skulle inte mot bättre vetande fört in
titeln ”Trädgårdsmästare” i dopboken, om de inte
förts bakom ljuset.
Var, när och hur kan då Maria och Trädgårds¬
mästaren ha träffats? Det finns självfallet ett stort
antal möjligheter, men för att de pusselbitar vi kän¬
ner skall gå ihop finns det några alternativ som
framstår som mer troliga än andra:
a) Maria och Trädgårdsmästaren kan ha träffats på

Drottningholm eller i Stockholmstrakten. ”Trädgårdsmästaren” kan då ha varit antingen Johan
Hårleman eller någon annan i trädgårdsbemanningen på Drottningholm.

b) Maria och Trädgårdsmästaren kan ha träffats
någonstans ute i landet, t ex i Västergötland eller
i Uppland på väg till, från eller i anslutning till de
gods Johan Hårleman arbetat vid eller inspekte¬
rat. Då Hårleman mig veterligt var den ende som
både gjorde inspektionsresor och var trädgårds¬
mästare på Drottningholm framstår han i så fall
som den trolige fadern.
c) Maria eller Trädgårdsmästaren kan ha träffats på

eller i anslutning till Ulvåsa eller i Östergötland
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för övrigt. Det finns dock inga uppgifter, mig
veterligen, om att Johan Hårleman skulle ha
verkat i Östergötland eller på Ulvåsa. Han kan
dock ha passerat. Alternativet är att någon annan
först skulle ha träffat Maria och sedan börjat
som trädgårdsmästare på Drottningholm. Detta
alternativ förefaller också mindre sannolikt. ,s
Hur man än vrider och vänder på saken framstår
det första alternativet som det mest troliga. Med
”Trägårdzmestaren på Dråningaholm” åsyftas då
antingen Johan Hårleman eller någon honom un¬
derställd trädgårdsmästare. Måhända finns det en
indirekt koppling mellan Johan Hårleman och
Ulvåsa. Den skulle i så fall gå via Carl Sparre och
hans palats vid Kungsträdgården. Generalen Carl
Larsson Sparre (1627-97) var sedan 1640-talet ägare
till Ulvåsa och den som stod för anläggningens
kraftfulla uppbyggnad och försköning under 50-,
60- och 70-talen. Palatset i Stockholm byggdes,
enligt Josephsons datering, mellan 1678 och 1686,
då det också brann, efter ritningar av Nicodemus
Tessin d.y. Erik Dahlberghs egenhändiga teckning
till Suecia-verket är från (senast) 1687, medan Willem
Swiddes gravyr är från märkesåret 1692.19
Det är troligt att Johan Hårleman också varit
inblandad i det Sparreska palatsets trädgårdsanlägg¬
ningar. Han och Tessin d.y. arbetade mycket och väl
tillsammans. Anläggningen kan åtminstone inte ha
varit obekant för honom. Hemkommen från ut¬
landsresan 1685 höll han till just vid Kungsträdgår¬
den. Det ligger dock utanför denna artikelns ramar
och ambitioner att närmare utreda detta.
Hur Maria och Salomon kom till Ulvåsa, hur
länge de stannade och vad de gjorde där är frågor
som vi idag inte har något svar på. Det återstår arbete
i kyrkböckerna för den som vill och finner det
angeläget att forska vidare i frågan.
Salomons öde är inte heller vidare känt. Oavsett
om hans far var kunglig trädgårdsmästare eller ”en¬
bart” trädgårdsmästare, kunde han nog inte undgå
att se de storslagna trädgårdsanläggningarna på Ul¬
våsa och gå eller möjligen åka i en av Sveriges för
tiden allra längsta alléer eller vandra bland de tusen¬
talet fruktbara och prydande träd som planterats
genom Carl Sparres försorg. Måhända sprang han
också omkring i skördetid som en pigg 7-åring och
pallade äpplen i de stora fruktträdgårdarna på Ulvåsa
just som Carl Hårleman föddes i Stockholm...20
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Blommande körsbärsträd i ”den nya” trädgården på Ulvåsa. På Marias och Salomons tid fanns det 200 st körsbärsträd
i den gamla trädgården och säkert också några i den nya. Denna hade planterats med hela 680 st fruktträd något
decennium tidigare, (von Essen, 1989) (Foto: Kjell Lundquist)

1.

Noter:
Stavenow 1923-24, s. 63; Wohin 1927, s. 281,
not 6. Vem som var ”tidens förnämste dendrolog” i Sverige kan diskuteras. Redan 1655

grundade Olof Rudbeck d.ä. den botaniska
trädgården i Uppsala, efter studier i Leiden.
Efter flera förteckningar över växterna både i
Uppsala och på Jakobsdal (Ulriksdal) gav han
1685 ut den tredje upplagan av ”Hortus
Botanicus” i Uppsala för övrigt samma år som
Johan Hårleman återkom från sin utlandsresa
och blev kunglig trädgårdsmästare i Stockholm
(Kungsträdgården). I slutet av 1600-talet räk¬
nades Uppsala botaniska trädgård som en av
de främsta i Europa. Enligt Rudbeck själv var
endast den botaniska trädgården i Paris av hög¬
re klass. (Gertz 1927, s. 62; Karling 1931, s. 543
ff.)
2. VLA, Ekebyborna Cl, s. 47
3. En nästan likadan notering finns i volymen
Ekebyborna C2, s. 27 (VLA). Den lyder: ”4) d:
4 Feb: it barn från Ulfåhsa, Salomon, Modren

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ärh Maria N. een prästedotter, fadren een Trägårdzmästare på Droningaholm i Upland, witne
h:u Elisabeth på Ulfåhsa och Sven Olufson
ibidem”. Texten både före och efter denna
notering är av samma hand och förmodligen
skriven i en följd. Den torde utgöra en avskriv¬
ning och vara av senare datum.
Framställningen bygger framförallt på Åke
Stavenows uppsats ”Johan Hårleman. En träd¬
gårdsarkitekt under stormaktstiden”, 1923-24
(Stavenow 1923-24); på Nils G. Wollins upp¬
sats ”Drottningholms lustgård och park”, 1 927
(Wohin 1927) samt på Sten Karlings biogra¬
fiska noteringar ”Hårleman” ur Svenskt Bio¬
grafiskt Lexikon, 1971-73 (Karling 1971-73)
Wohin 1927, s. 30-33
Ibid.; Wohin 1925, s. 70, not 1
Wohin 1927, s. 52-56, 65
Ibid. s. 62-66
Ibid. s. 94-95, 290 not 4. - Med ”hagbok” menas
avenbok. (von Linné 1731, s. 359)
Wohin 1927, s. 68, 283 not 5.
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11. Stavenow 1934-24, s. 55-56; Karling 1971-73, s.
592.
12. Wollin 1927, s 90, 289 not 24. - Wollin redovisar

13.
14.

15.

16.

få detaljer beräffande trädgårdsarbetsstyrkan
på Drottningholm under Johan Hårlemans tid,
från början på 1690-talet, eller hur denna var
organiserad. Då Wollin med noggrannhet och
stort intresse tidigare redovisat praktiska trädgårdsförhållanden - trädgårdsmästare och träd¬
gårdsarbetare, växtkaraktärer och växtmaterial,
praktisk-tekniska lösningar och inventarie¬
förteckningar - får t v antas att räkenskaperna
inte har mer att berätta. Detta antyder Wollin
själv på ett par ställen i sin framställning (bla s.
98, 111.) Ingen förnyad genomgång har gjorts
av Slotts- och Riksarkivets arkivalier för detta
ändamål. Johan Hårleman efterträddes efter sin
död i maj 1707 av Carl Ljungman. Han upprätt¬
höll befattningen till sitt frånfälle 1716. Han
efterträddes i sin tur av Fabian Lind. Båda var
svenska trädgårdsmästare, (s. 100).
Stavenow 1923-24, s. 54 ff; Karling 1971-73, s.
592 ff.
Elgenstierna 1927, s. 757; Wollin 1927, s. 100;
Karling 1931, s. 595.
Karling 1931, s. 488, 514, 604 not 3, 10; Karling
1971-73, s. 595
Stavenow 1923-24, s. 63-65; Karling 1971-73, s.
594-95.

17. VLA, Ekebyborna Cl, C2. Det är troligtvis
Olaus Borelius efterträdare som ligger bakom
parallellskrivingen i volymen C2. Jfr. not 3.
18. De forna pfalzgrevliga anläggningarna (Johan
Kasimir) i Östergötland inspekterades dock av
Johan Hårleman, men först 1698 (Karling 1931,
s. 209)
19. Magnusson 1986, s. 132, 186.
20. Lundquist 1990/91, s. 89 ff. Ulvåsa trädgårdars
historia är ett stort ämne. Till detta hoppas jag
snart

få återkomma.
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Wohin, N. G. 1934. Ulriksdal resp. Lustträdgården
och parken, i Drottningholm, Svenska Slott och
Herresäten NS, Bdl, s. 33-104 resp. 449-456,
Stockholm.

GARDEN HISTORY SOCIETY'S
SVERIGERESA
augusti 1992
Gösta Adelswärd

VAD HAR VI i Sverige att visa trädgårdsintresserade engelsmän? Inte så mycket säger nog de
flesta. Men tillhör besökarna Garden History So¬
ciety är situationen en annan. Denna internationella
föreningen med säte i England har som främsta syfte
att studera historiska trädgårdar och verka för deras
vård och restaurering. I England gör den ofta tungt
vägande inlägg när motorvägar och andra yttringar
av vår moderna civilisation hotar kulturhistoriskt
värdefulla anläggningar.
GHS påminner i sin sammansättning inte så litet
om vår egen förening - en blandning av fackmän och
kunniga amatörer, där expertisen även bland de
senare är stor. Det gällde i hög grad denna grupp
med inslag av trädgårds- och byggnadsarkitekter,
en professor emeritus i botanik från Cambridge och
en ung italienska med hög position i den italienska
motsvarigheten till National Trust.
Här skall endast ges en summarisk redogörelse
för färden och besökarnas reaktioner. Sällskapet
anlände med egen buss från London via Danmark
till Helsingborg och utsattes redan nästa morgon
för en överraskning, som ej fanns i programmet;
Tycho Brahes Uraniborg på Ven där en sektion av
den arkeologiskt utgrävda trädgården nyligen re¬
konstruerats. Dagens övriga sevärdheter var Alnarps
innehållsrika park, Skabersjös originella barock¬
anläggning, Övedskloster, där också interiören
grundligt besågs - ett pangnummer även för kräsna
utlänningar - och herrskapet Möllers charmfulla
med stor kunskap och kärlek skapade trädgård mitt
inne i centrala Lund.
Nästa dag började med Kaptenens trädgård i
Viken, en trevlig skapelse från sekelskiftet och som
kontrast det magnifika och minutiöst välhållna

Krapperup. Efter ett kulinariskt intermezzo äggakaka hos Rut på Skäret kom turen till Vrams
Gunnarstorp med lövgångar och formklippt bux¬
bom beundrade redan av Linné och en praktfull
perennborder av sent datum. Sista målet för dagen,
Maltesholm, med de cyklopiska tillfartsramperna
och 16- och 1700-talsanläggningarna förenkladeoch
lagda i gräs men fullt skönjbara.
Efter övernattning på Ronneby Brunn och pro¬
menad i dess vackra park kom en vilsam söndag med
besök i Karlskrona. En vandring genom stadens
gamla trivsamma kvarter och besök i Amiralitetskyrkan vars träarkitektur imponerade, ändade i
Grevagårdens fint restaurerade 1600-talsträdgård.
På hemvägen Skärva vars ganska förvildade park
med ”götiskt torn”, tempel och gravmonument - lik¬
som det originella huset, sakkunnigt avnjöts. Denna
nordiska miniatyrvariant av den engelska land¬
skapsstilen hörde till det som särskilt uppskattades.
Nästa dags slutmål var Åtvidaberg för övernatt¬
ning. På vägen Värnanäs där landsantikvarien mötte
upp med biavsikten att iaktta vad den nye ägaren
gjorde åt byggnaderna i parken. Där finns nämligen
intressanta sådana; ett kinesiskt lusthus, ett eremitage
samt ett minnesmonument, vilket mycket riktigt
höll på att målas. Här stämmer verkligen beteck¬
ningen romantisk park, förfallen men inte ohjälp¬
ligt. Dendrologerna borde fara dit någon gång. Kal¬
mar besågs i ösregn. Parkchefen ställde upp med
tolk och medhjälpare och ”Kronan”-utställningen
hanns också med.
Åtvidaberg - vad finns väl där för trädgårdshistoriker, undrar kanske den fåkunnige. Vi kom¬
mer strax dit, men först liksom GHS till Sturefors
där barockträdgården jämnårig med Drottning89

holms, lider av samma problem. Planerna för res¬
taureringen demonstrerades föredömligt och visade
sig vara ett projekt på lång sikt med bl a nyplantering
av alléerna.
Åter till Åtvidaberg i tid för ”the noon day
cannon” (se Lustgården 1987-1988, Middagsskott i
romantisk park) - kanonen som med hjälp av solen
i zenit markerar tiden. Detta unika exempel på
rekvisita i en romantisk park, blev en av höjdpunk¬
terna på resan. Efter ett kort studium av Adelsnäsparken och 1700-talsplaner för denna fortsattes fär¬
den mot Stockholm.
Givna mål kring huvudstaden var Drottning¬
holmsparken och Kina slott samt Haga. En dag
ägnades åt Linné, hans botaniska trädgård och
Hammarby m m. Från Uppsala togs vägen över
Rosersberg och Vänngarn där möjligheterna till en
restaurering av Magnus de la Gardies en gång så
ståtliga barockträdgård diskuterades.
Efter en ledig dag med snabbvisiter på National¬
museums Desprez -utställning och Tessins Överståthållarpalats med den utsökta gårdsparterren, bör¬
jade dagen därpå den oundvikligt långa färden mot
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Göteborg. I förbifarten, tyvärr i hast, besöktes Läckö
med den fina Erik Dahlberg-utställningen och träd¬
gården där barockens hela yppighet framtrollats.
Före avresan med Englandsfärjan hann GHSmedlemmarna besöka Botaniska trädgården och
Gunnebo - en värdig slutvignett tyckte vi som i
Sverige organiserat resan, en uppfattning som dela¬
des av våra gäster: ”....the last day was also a success.”
- meddelar Basil Williams, ledare för gruppen lik¬
som det glädjande omdömet, ”Many of our party
said that it was the best GHS tour that they had ever
taken part in.”
Organisatörerna i Sverige har varit:
För Skåne - hortonom Åsa Ahrland, trädgårdshistoriker Åsa Klintborg och landskapsarkitekt Kjell
Lundquist, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.
För Stockholm med omnejd och samordnande landskapsarkitekt Inga Hermelin-Jungstedt samt
den som skrivit dessa rader.
Det känns angeläget att i detta sammanhang
tacka alla värdar och guider - ingen nämnd och
ingen glömd - som på många ställen beredvilligt
ställt upp med trevlig och kunskapsrik guidning.

HOLLAND

augusti - september 1992
Margareta Sandström & Inga Hermelin Jungstedt
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Topiary i Warmelo slottsparks franska trädgård. (Foto: Inga H Jungstedt)

DENDROLOGERNAS höstresa 1992 gick till
Holland. Det blev en fullspäckad, omväxlande och
särdeles blöt sejour bland arboreta, vackra parker,
konstmuséer, plantskolor och Floriaden - den vart
tionde årförekommande trädgårds- och växtutställningen.
Starten från Helsingborgs nybyggda, rymdlika
central- och färjestation blev något äventyrlig. En
passagerare saknades! Jublet i bussen blev stort när
den saknade efter 25-minutersfärden över Öresund
siktades vid färjans tilläggsplats.
Framåt eftermiddagen passerade vi tyska grän¬

sen och närmade oss det första målet: Emil Noldes
hus och ateljé i Seebiill. Nolde hade av Hitler klas-

sats som ”entartete Künstler” och därför blivit förbjuden att utöva sitt konstnärskap. Han levde till sin

död i Seebüll. Målade gjorde han uppenbarligen av
den färgsprakande utställningen att döma. Huset
och trädgården tillhörnumeraAdaochEmilNoldes

stiftelse.
Den lilla trädgården med upphöjda rabatter har
ganska mycket tycke av Monets trädgård i Giverny:
en blandning av vallmo, röd solros, limegrön tobak,
storblommiga kungsljus, geranium och prästkra91

gar, samt årstidens dahlior, framför allt den mörkt
chockrosa ’Fascination’ med blodröda blad.
Efter övernattning i Flensburg gick resan genom
det bördiga jordbrukslandskapet Schleswig-Hol¬
stein. Gösta Adelswärd underhöll resenärerna med
en daglig dos text från en av dendrologernas tidigare
Hollandsresor. Den som företogs 1951, beskriven
av trädgårdsarkitekten Vera Norin i Lustgården
1952-53. Han hade också andra intressanta saker att
berätta, som att Charles Emile Hagdahl, läkaren och
kokboksförfattaren, även intresserat sig för lant¬
bruk och mejerihantering just här i Schleswig-Hol¬
stein, ett intresse som resulterade i en bok om meje¬
rihantering.

Arboretet Poort-Bulten i Losser
innanför
holländska gränsen låg arboretet
Just
Poort-Bulten. Föreståndaren Mr Suelmann tog emot
eskorterad av en ung botanist och en charmerande
engelsktalande dam, trots ösregnet iklädd de koket¬
taste svarta lackpumps.
Poort-Bulten härstammar från 1910. Då började
den dåvarande markägaren textilfabrikanten A. S.
H. Gelderman och hans hustru att samla träd. Re¬
dan 1912 var samlingen en av de största i Holland
med många sorters ekar och exotiska lövträd. Arbo¬
retet började restaureras 1972, ett arbete som fortfa¬
rande pågår.
Bland ekarna noterade vi den sällsynta österri¬
kiska Quercus x turneri ’Pseudoturneri’, en kors¬
ning mellan Q. robur och den städsegröna steneken,
Q. ilex, som endast under de strängaste vintrarna
förlorar sitt bladverk. Den ungerska eken, Q. frainetto, var enorm med ett stamomfång på 330 cm.
Förutom den överallt förekommande kaukasiska
vingnöten, Pterocarya fraxinifolia, fanns även den
japanska P. rhoifolia ’Sorbifolia’ samt den kinesiska
P. stenoptera. Vackrast var det lilla, runda, dvärgformade trumpetträdet, Catalpa bignonioides
’Nana’, som stod tillsammans med en gulbladig
Catalpa och en kinesisk Catalpa ovata. Metasequoia
glyptostroboides, kinesisk sekvoja, fanns förstås i
samlingen. Det planterades 1949 och var nu ett av de
största exemplaren i Nederländerna. Mammutträdet,
Sequoiadendron giganteum, som i Californien kan
blir över 100 meter, stannar här vid 30 - 35 meter.
Den enorma stammen, bevuxen med murgröna,
hade ett omfång av 515 cm.
Poort-Bulten består av 19 hektar mark. Nio hek¬
tar utgörs av arboretum, resten är polderlandskap.
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Warmelo slott

Efter övernattning i Deldern vankades ett mastigt
dagsprogram med två historiska slott och två arbo¬
reta, tillhöriga lantbruksuniversitetet i Wageningen.
Dagens första mål var det förtjusande slottet
Warmelo vid Diepenheim. Anorna är från 1400talet, men furstbiskopens tidigare försvarsborg är
ersatt med ett elegant château i holländsk barock,
kringflutet av en vallgrav och flyglar klädda med

välspaljerade mullbärsträd.
Dottern till ägarfamiljen Avenarius visade oss
runt i den minutiöst välskötta parken, som innehöll
stilelement från flera århundranden. Alléer och ka¬
naler har franskt påbrå med senare tillägg av engelsk
parkstil, en viktoriansk trädgård och ett häckom¬
slutet trädgårdsrum med perenner i ”barock-bro¬
deri” av klippta buxbomsplantor.
Särskild beundran väckte de många exemplaren
av ”topiary”, häpnadsväckande välformade idegra¬
nar i snirklar, pyramider och en jättelik svamp med
en diameter på drygt tre meter. Påfåglar och silver¬
grå pärlhöns samt snattrande änder i kanalerna gav
en extra estetisk touche åt detta paradisiska ställe.
Ett enda frågetecken dök upp: moderna rosor i
barockbroderiet?!

Twickel

Inte mindre beundrat blev slottet Twickel, med
spår av många generationers smak och preferenser.
Bredvid själva slottet låg en fransk neo-barockträdgård med strikta perspektivlinjer, klippta häckar
och träd samt klippta valv utåt parken. Här och där

stod statyer liksom ett märkligt solur.
Ett orangeri från 1847 utgjorde gräns mellan
trädgård och park. En plan från 1742 visar ett tidi¬
gare orangeri på samma plats. Samlingen av tropiska
och subtropiska växter innehåller bl a 300-åriga apel¬
sinträd. I solgasset mot söder blommade oleander.
Landskapsparken från 1790 ändrades omkring
1830 för att under slutet av 1800-talet kompletteras
med planterade trädgrupper. I parken beundrades
en imponerande stor sumpcypress, Taxodium distichum.
Den sista ägarinnan av Twickel, lady Twickel,
baronessan van Heckeren van Wassernaer lät an¬
lägga en ”rock-garden” inspirerad av Gertrud Jekyll,
berömd för sin talang att ”måla med blommor”.
Baronessan uppsökte miss Jekyll i England och
lärde sig hennes blomsterfilosofi. Resultatet i Twickel
är föredömligt. Stora grupper i milda färger, företrä-
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Topiary i Twickel slottspark. (Foto: Inga H Jungstedt)

desvis med små blommor, symfonier i gult,limegult,
grågult, silvergrått med enstaka inslag av rosa och
blått. Allt inramat av perfekta gräsmattor.
Twickel är sedan 1953 en stiftelse, som äger
många gårdar med en total yta av 6 000 hektar.

Belmonte och De Dreijen arboreta
Färden gick vidare till lantbruksuniversitetet i
Wageningen, vars två arboreta ’Belmonte’ och ’De
Dreijen’ besågs under ledning av dr Onno Wijnands,
lärare vid universitetet och specialist på exotiska
växter och Linnélärjungen Thunbergs liv och resor.
Många av Thunbergs växter från Japan fanns här att
beskåda, som Acer japonicum ’Aconitifolium’, Acer
palmatum och en mycket fin Paulownia tomentosa,
kejsarträd, som faktiskt blommat rikligt i år även i
Visby, vilket är ovanligt.
Vi vandrade från det stora lönnsortimentet till
de många Sorbus-arterna och -sorterna, till en äkta
kastanj, Castanea sativa ’Argenteovariegata’, med
vitrandiga blad, samt en mycket smalbladig C. sativa

’Asplenifolia’. Beundrade blev också de f otbollsstora
äggsvamparna under träden.
Vi förflyttade oss till De Dreijen-arboretum,
den äldre trädgården, som anlades 1896 till Wage¬
ningens trädgårdsskola och till den fina utsikten
över marsklandskapet kring floden Rhens utlopp.
Här fanns ett stort mammutträd, Sequoiadendron
giganteum, planterat 1886 och över 25 meter högt,
en atlasceder, Cedrus atlantica, och ett stort vildros sortiment. I byggnaden intill trädgården finns en
stor herbariesamling, tillhörandeInstitutet f ör Taxonomi med 600 000 beläggsexemplar. Vid det här
laget var dendrologerna så pass utmattade att de
flesta träden identifierades som ”syrener”. Skönt att
packa upp på Holiday Inn i Utrecht!

Rijksmuseum Het Loo i Apeldoorn
Frukosten på Holiday Inn (senare pga det ym¬
niga regnandet omdöpt till ”Hålldejinne”) var mag¬
nifik. Fyra sorters juice och färska jordgubbar varje
morgon förutom 15 sorters bröd, flingor, pålägg
och äggrätter. Magnifik var också swimmingpoolen,
20 trappor upp, mera kuriös baren i samma våning
med rullande miniatyrtåg. Framför oss låg resans
höjdpunkt: besöket på det f d kungliga slottet Het
Loo, numera donerat till staten som riksmuseum,
med en rekonstruerad 1600-tals barockträdgård.
Het Loo byggdes ursprungligen på 1680-talet
som ett jaktslott åt Wilhelm III av Oranien och hans
gemål Mary (född Stuart). Paret ärvde den brittiska
kronan och kunde som kungapar i Storbritannien,
mestadels endast genom korrespondens, följa Het
Loos utveckling. Särskilt hovdamernas detaljrika
beskrivningar av växtmaterialet och utformningen
av trädgårdarna, blev värdefulla vid restaureringen.
Under seklerna gick Het Loo skilda öden till mötes.
Bland annat fann Napoleons bror, kung Louis Na¬
poleon, barockträdgården urmodig, varför han lät
täcka den med tre meter sand för att göra om den till
en engelsk landskapspark. En åtgärd som visade sig
ha en konserverande effekt på den ursprungliga
trädgården.
Drottning Wilhelmina var den sista kungliga
regenten, som bebodde Het Loo. Ett minne av
henne finns i ”kungens trädgård”, en kanadensisk
lönn som dottern Juliana medförde från landsflyk¬
ten i Kanada under 2:a världskriget. Efter världskri¬
get behövde Het Loo helrenoveras med elektricitet,
vatten osv. Det blev statens ansvar i och med dona¬
tionen till riksmuseet.
93
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Het Loo, med venusfontänen i förgrunden och kejsarfontänen i fonden. (Foto: Göran Lundeberg)

Het Loo-parken
Vad parken beträffar gick diskussionens vågor
höga till vilken period den skulle återställas. Man
enades slutligen om ”ursprungsversionen” från 1680talet. Till projektledare utsågs arkitekt J. B. Baron
van Asbeck med madame Louise van Everdingen
som assistent. Det blev ett mödosamt och mångårigt
projekt. Under sandlagret och kung Napoleons
engelska park fann man stommen till barockträd¬
gården i form av stockar till terrasserna och formar
till fontänerna. Statygrupper och lerkrukor hittades
i källare och grottor. Det dramatiska sökandet efter
ursprungsformen har dokumenterats av Louise van
Everdingen i Lustgården 1977 och 1984. 1984 invig¬
des den restaurerade barockparken i all sin glans.
Det förvånar knappast att denna pärla av trädgårds¬
konst hör till Hollands mest besökta turistmål.
Vi närmade oss slottet gåendes genom en kilometerlång ”katedral” av bokar. Prick klockan tio
öppnades de blåsvarta järngrindarna med gulddekor.
Vår guide var Louise van Everdingen, elegant klädd
i gräddfärgad cape och med matchande hatt.
Het Loo är förvisso ett underverk. Den vårdas
av 15 trädgårdsmästare och 200 volontärer samt en
94

rejält tilltagen vaktmästarstab för själva slottet, som
numera är museum. Dagen innan hade det använts
som festlig ram för en silverbröllopsbal för prinses¬
san Margriet, drottning Beatrix syster.
Efter en kort introduktion av slottsintendenten,
som bl a berättade att slottet varje dag smyckas med
blomsteruppsatser typiska för slutet av 1600-talet,
delades vi upp i två grupper; en under ledning av
Louise van Everdingen, den andra med Bert Alleman,
huvudansvarig för parkdelen, som ledare.

Palatsträdgården kan indelas i tre sektioner. En
med fontäner, intrikat formade och klippta buxbomsbroderier, med marken ömsom täckt av kros¬
sat tegelgrus ömsom med krossad gul sandsten.
Kring varje ”broderi” finns raka rabatter med pyramidklippta enar och idegran. Mellan dessa spetsiga
pyramider står fristående blomsterstånd, alla upp¬
bundna för att kunna betraktas i ögonhöjd.
På västra sidan av slottet ligger drottningens
trädgård med en lång lövgång och blomgrupper
valda i pastellfärger, på den östra kungens trädgård,
i bakgrunden avslutad med en bollplan och i sin
utformning mera maskulin med raka linjer och en
armé av pyramidklippta tujor och idegranar. I kung-

ens trädgård fick endast två färger på blommorna
förekomma: blått och orange.
Det tog åratal av forskning för att dokumentera
vilka växter som funnits i ursprungsträdgårdarna.
Pusselbitarna fann man i brev, ritningar och beskriv¬
ningar i arkiv och på muséer. Till och med National¬
museum i Stockholm har bidragit. Iris, rosor, malvor,
flox, acanthus, vallmor i olika färger, en tidig lupin,
jättehöga dubbla solroser, anemoner, pioner - listan
kan göras lång. Vid universitetet och på plantskolor
har man lagt ner mycket arbete för att finna de ur¬
sprungliga, gammaldags växterna. Många är för¬
svunna ur dagens sortiment.
Om Het Loo kan skrivas hur mycket som helst.
Påpekas bör dock den minutiösa vården. Man häp¬
nar att den kan förkomma i vårt jäktade 20:e århund¬
rade. Het Loo är verkligen ett underverk! Efter rund¬
vandringen i ömsom sol och ömsom regn avslutades
besöket med lunch i slottets fd stall.

Kröller-Miillermuseet

På eftermiddagen gick färden vidare till KröllerMüllermuseet i Otterlo. Otterlo ingår i Hollands
största naturreservat, Nationalparken ”De Hoge
Veluwe” med 5 500 hektar skog, hed och sanddyner.
Området är genomkorsat av smala, asfalterade cy¬
kelvägar och i reservatet finns 500 vita cyklar att

låna.
Kröller-Miillermuseet påminner i byggnadssti¬
len ganska mycket om Louisiana med glasade hus¬
kroppar anslutna till det ursprungliga huset. Vid¬
sträckta, välklippta gräsmattor hyser en mångfald
av moderna skulpturer. I dammen simmade en ”svan”
av vit plast.
Konstsamlingen inomhus är häpnadsväckande
innehållsrik med praktiskt taget varje konstnär från
Manet och framåt mot 1940-talet representerad. Ett
helt rum med pointillister, var hittar man det? Tyngd¬
punkten ligger dock på Vincent van Gogh. Detta
olyckliga geni, som under sin levnad aldrig fick
uppleva någon framgång, aldrig sålde en tavla. Här
på Kröller-Miillermuseet finns en stor del av hans
huvudverk: Potatisätama,irisarna, landskapen, själv¬
porträtten, bron vid St Remy med tvätterskorna.
Makalöst!
Det var fru Kröller-Miiller som var konstsam¬
laren. När hon första gången presenterades för en
van Gogh, sa hon: Den här konstnären intresserar
mig. Skaffa mig så många av hans verk, som ni kan

få tag i.

Queeckhoven
Queeckhoven är en historisk landskapspark vid
den lilla idylliska staden Breukelen med låga hus,
trevliga hantverksskyltar, en typisk holländsk bro
över kanalen, samt en varningsskylt för passerande
ankor! Det eleganta lilla slottet i holländsk barock
har nyligen bytt ägare. Det anses vara typiskt för de
sommarnöjen rika Amsterdambor lät bygga sig.
Vår guide var herr van Boer, ansvarig för ett stort
antal av Hollands historiska parker. Tre anställda
sköter park och trädgård på Queeckhoven.
En slingrande liten kanal gick genom parken.
Imponerande var den stora sumpcypressen, Taxo¬
dium distichum, med sina stora höga luftrötter,
stående upp vid kanalkanten. Här växte också atlasceder, Cedrusatlantica, den blå formen, C.a. ’Glauca’
och libanonceder, Cedrus libani, liksom Cedrela
sinensis, den s k ”cigarrlådcedern”. 20 meter höga
trumpetträd, Catalpa bignonioides, och två höga
ginkgoträd, Ginkgo biloba, var ståtliga bredvid var¬
andra. En enorm Gunnera stod välplacerad vid en
kanalkrök. En allé med jättehöga idegranar höll på
att formas till pyramider. Man fick använda skylift
för beskärningsarbetet.
Den lediga eftermiddagen i Amsterdam ägnades
åt blomstermarknaden, museibesök, spårvagnsåkning, antikvariatbesök och en läcker indonesisk
lunch.

Trompenburg

Trompenburg är ett arboretum inte långt från
Rotterdam. Fyra generationer av familjen Penning¬
ton van Hoey Smith har ägnat sig åt att fylla ytan på
5 hektar med 2 000 olika buskar och träd. Ek är
rikligast förekommande, t ex Quercus pontica, armenisk ek från Kaukasus, Quercus acutissima från
Östasien med ljust grönt tandade blad, Quercus
dentata från Japan med stora, ibland 30 cm långa
och 18 cm breda blad och mycket små runda ekol¬
lon, Quercus ilicifolia, Q. petraea ’Purpurea’, Q.
cerris’Varie gata’ lör att nu nämna några av 152 olika
taxa. Hybriden Q. x libanerris ’Rotterdam’ är för
övrigt uppdragen i Trombenburg.
Vår guide James Richard Pennington van Hoey
Smith, f. 1921, berättade att när han vid 17 års ålder
slutade skolan fick han av sin far hundra gulden för
att köpa träd. Det räckte till tio stycken, varav sju
fortfarande finns vid liv.
Trädsamlingen är vackert grupperad kring den
slingrande kanalen. En lustig detalj är att gångvägarna
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är kantade av nedstuckna buteljer för att hindra
jorden att rinna ut på gångarna.
Herr och fru van Hoey Smith är båda lika entu¬
siastiska trädsamlare. En stor del av deras tid går åt
till resor i Fjärran Östern för att träffa andra träd¬
experter och samlare. Fru van Hoey Smith är flitigt
anlitad som föredragshållare och det är hon som har
hökblicken. Nyligen upptäckte hon minimala fröställningarpå ett - som man tidigare trodde - hanträd.
Trots att familjen har fyra barn tänker ingen av dessa
fortsätta som trädsamlare. Ägaren har utsett sin
efterträdare, en intresserad botaniker, och arboretet
utgör nu en stiftelse.

att välja delar av. Några hann med rosariet, de flesta
gick direkt till nationsträdgårdarna, en något förvir¬
rande blandning av kommersiella jippon och träd¬

gårdar. Minst tid förlorade den som riktade in sig på
nationsflaggorna.
Den blå, polska trädgården fanns inte. Undras
vilken blå växt som bildat matta på bilderna man
sett. Den österrikiska var kuriös med en ”slinger¬
dam” i centrum och ett mönster av plattor och färgat
grus. Den tyska, som fått bitande kritik av tillresta
tyskar, var spännande med många nya ovanliga,
framför allt blå växter: Salvia farinacea 'Victoria’,
lysande blå ettåring, höga Verbena bonariensis, Ver¬
bena hybrida 'Novalis weiss’, Phlox longifolia,
Anemone x hybrida ’Pamina’, dubbel höstanemon,
Salvia ringens, hög blå och Lobularia ( syn. Alyssum )
maritima 'Orientalische Nächte’.
Engelsmännen visade som vanligt sitt mäster¬
skap. Hela frontpartiet var omplanterat med små
klotrunda minikrysantemer. Utställningen pågår ju
i sex månader. Köksträdgården var ett estetiskt litet
under med olikfärgade sallads- och kålplantor i
rader och tjocka persiljestånd runt fruktträden.
Dessutom fanns en kallbänk av murat tegel utan tak.
Fransmännen hade satsat på nästa sekels träd-

Floriaden

Den nederländska dendrologföreningens ord¬
förande, ingenjör A. Hoekstra, kom med hustru
och svenskholländaren Joost van Doom för att för¬
bereda oss för besöket på Floriaden. Denna åter¬
kommer vart tionde år, alltid på olika platser i
landet. Delar av anläggningen blir permanenta och
kommer på så sätt de bofasta till del.
I år fanns Floriaden i utkanten av Haag. Det var
en mastodontutställning, som man fick snabba sig
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Landskapsarkitekt Gelderman visar Acer palmatum ’Ornaturrí i Esvelds plantskola. (Foto: Peter Gaunitz)
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Plan over Leidens botaniska trädgård.

gård, byggelement i starka färger och pyttesmå
jordlappar med plats för en växt. Mer konstigt än
konst! Vi hann också gå igenom ”Den gröna dalen”,
mycket omväxlande och vacker och hamnade sedan
på dahliafältet, medan åskan mullrade och blixtarna
fräste. Vi hann dock uppfatta vad Noldes undersköna
dahlia hette, nämligen ’Fascination’.

Plantskolan Esveld
Esveld är en även i Sverige välkänd plantskola.
Innehavare är D. M. van Gelderen, vars hustru är
trädgårdsarkitekt. Det var fru van Gelderen som
guidade oss. Först till sonens samling av 90 olika
sorters buxbom, sedan i det omfattande Aceretum
med - enligt katalogen - 340 arter och sorter av lönn.
Mest fanns former a v Acer palmatum, den japanska
lönnen. Av Rhododendron för plantskolan inte
mindre än 600 taxa men också väldigt många Pieris,
buskrosling.
Odlingen var ett slående exempel på modernitet
och effektivitet. Långa, mattäckta rader med konst¬
bevattning och bara nummer som identifikation. I
regnskurarna rusade vi ut för att nappa åt oss åtrådda
småväxter och blommande clematis, medan andra

beskådade de innehållsrika bokhyllorna med trädgårdslitteratur.

Leiden

Mera vetenskapligt blev besöket på universite¬
tets botaniska trädgård i Leiden. Här verkade Caro¬
lus Clusius, först i raden av Europas vetenskapliga
hortikulturister och taxonomister. Clusius levde på
1 600-talct och introducerade för odling många väx¬
ter från östra medelhavsområdet: kejsarkronor,
hyacinter, narcisser, krokus, spanska och sibiriska
iris, liljor, solrosor, gladiolus och naturligtvis tulpa¬
ner, som ledde till den s k ”tulpomanian” med ruin
för många som följd.
I Leiden har man hedrat Clusius med en egen
trädgård, byggd på hans plan och växtförteckning.
Det tog emellertid två år innan man med säkerhet
kunde fastställa vilka växter Clusius avsett. Han
levde som bekant långt före Linné. Linné har för
övrigt också en trädgård i Leiden, arrangerad efter
hans system. Linne studerade och undervisade i

Leiden 1730.
Ytterligare en liten trädgård hedrar botanisten
och plantsökaren Phillipp Franz von Siebold, som
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Byst av Linné i Hortus Botanicus i Leiden. (Foto: Göran Lundeberg)

levde i Japan och fått många växter uppkallade efter
sig ( sieboldiana alt. sieboldii). För att erinra om
Siebolds japanska förflutna är gångarna täckta med
småsten för att efterlikna vatten. Ståtliga stenblock
är arrangerade för att föreställa berg. Trädgårdens
arkitekt reste själv till Jönköping, som skänkt såväl
småsten som stenblock. I bakgrunden står ett litet
japanskt hus och bakom detta en blommande hor¬
tensia, som Siebold namngett till ’Taki’, efter japan¬
skan kan älskade.
I universitetsparken finns ett gullregn, Laburnum
sp., som Clusius planterat. Det äldsta ginkgoträdet
som planterats i Europa (1785) är ett hanexemplar
som senare har ympats med en gren från ett hon¬
exemplar. Resultatet är att det fått stora blad och
frukter på den ympade delen och små blad på ursprungsträdet. Vackert att beskåda var gräsmattorna
i motsol med tusentals blommande bleklila Colchi¬
cum, tidlösa.
Mien Ruys trädgårdar
På hemfärden besökte vi Mien Ruys demonstrationsträdgårdar i Dedemsvaart. Namnet Ruys är
bekant från boken ”Våra vackra perenner” av Mien
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Ruys, J. D. Ruys och T. H. Ruys. I förordet gläder
sig pappa Ruys att hans fyra barn gjort boken, två
döttrar och två söner - en botanist, en trädgårdsar¬
kitekt, en trädgårdsanläggare och en fotograf.
Det var trädgårdsarkitekten Mien vi fick träffa i
Dedemsvaart. Hon är nu i 80-årsåldern men ”still
going strong”. I sjuttio år har hon sysslat med träd¬
gård och som arkitekt haft ett betydande inflytande
i utformningen av många nederländska oaser. I De¬
demsvaart har hon övervakat anläggningen av många
provträdgårdar. Hon använder ofta en stenläggning
för att göra dem lättskötta med klippta häckar som
skydd. I stället för sten har hon till och med använt
sig av omarbetad plast i en blågrå ton. ”1 början
ägnade jag mig bara åt att studera sol, skugga och
jord. Men när det efter kriget blev ont om arbets¬
kraft, har jag prövat lösningar som inte är så arbets¬
intensiva. Man ska inte blanda så mycket. Mest
älskar jag gult”, säger Mien. Provträdgårdarna är

numera en stiftelse.
Slutligen fick vi veta varifrån Moerheim kom¬
mer, i t ex Helenium x hybridum’Moerheim Beauty
Nämligen från Dedemssvaart, där Moerheims plantenwinkel är belägen.
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KLOTLÖNN

Acer platanoides ’Globosum

)

Walter Bauer
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Terrasserad parkeringsplats planterad med klotlönnar vid Philipshuset i Stockholm. (Foto: W. Bauer, 1972)

PÅ JAKT i den dendrologiska litteraturen börjar jag för säkerhets skulle med Alfred Rehders
”Manual of Cultivated trees and shrubs, 1967”.
Klotlönnens namn: ”Acer platanoides globosum
Nichols., var. Forming a dense globase head”. Vad
säger Nitzelius i ”Boken om träd, 1948”? Han har i
avsnittet om lönnar inte tagit med denna avvikande
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raritet. Den danska ”Buske og trær, 1948”-.glob osum
saknas. Samma sak i ”The love of Trees, 1975”.
Nå, men Hugh Johnson i sin vackra och detalje¬
rade ”Träd från hela världen, svensk utgåva, 1975”:
ingen klotlönn där heller. Hylander måste väl ha
med den i ”Våra prydnadsväxters namn, 1960”: nej.
Då återstår för mig ”Lustgårdens generalregister

1920-1949”. Där finns den äntligen med i årgång

1949. Ingen mindre än Sven A. Hermelin har beskri¬

vit globosum under rubriken ”Den klotformade
lönnen” och illustrerat sitt bidrag med en bild av en
klotlönn vid Ringvägen i Stockholm. Så här börjar

Hermelin:
”De »märkvärdiga» träden försvinna mer och
mer ur våra trädgårdar och parker. U nder 1 800-talet
voro de brok- och flikbladiga formerna på modet,
och inte minst kring sekelskiftet var intresset stort
för alla de pelarformade, de klotformade och de
hängande typerna.
Vid 1900-talets början kommo ju de strama
formträdgårdarna på modet, och då voro alla regel¬
bundet växande träd- och buskformer synnerligen
användbara.
Nu äro vi ofta till den grad naturromantiska, att
vi blott plantera sådana växter, som utveckla sig
naturligt. Å andra sidan finns det faktiskt även idag
anläggningar eller delar av sådana, där vi önska
strama linjer och strängt formade träd. Men det är
ont om arbetskraft och dyrbart att med saxen forma
dem.
På sådana platser försvara sig de regelbundet
växande formerna bättre idag än någonsin förut. De
pelarformade trädtyperna äro väl kända och ofta
använda.
Mindre vanliga äro de klotformade. Vi ha klotakasian, som inte är så härdig och i avlövat tillstånd
mest ser ut som en häxkvast. Så ha vi klotalmen
( Ulmus campestris umbraculifera), som är värdefull
men sällan förekommande. Detsamma gäller klot¬
lönnen (Acer platanoides globosum), av vilken här
en bild presenteras.
I Stockholms parker användes den gärna förr i
världen och ännu finnas några vackra exemplar
kvar, bl. a. i den lilla parkremsan mitt för spårvagnsstallarna vid BirgerJarls-gatan samt vid Ringvägens
västra ände, nära Hornsgatan. Det är en av de senare,
som bilden visar.

Klotlönnens krona är cirkelrund i omkrets men
något tillplattad ovanifrån. Både i lövat och olövat

tillstånd är den vacker. Den har inget av de klippta
exemplarens stubbade växtsätt.”
Sven A. Hermelin avslutar sin artikel med en
förmodan att ”klotlönnen torde vara omöjlig att få
köpa”. Det skrev han alltså 1949.
Nu 40 år senare bör det finnas möjligheter. Jag
ringde upp Zetas trädgård i Huddinge och fick veta
att den fanns i plantskolan, ympad på stam av skogs¬
lönn.
Mitt bidrag till denna berättelse är en parke¬
ringsplats vid Philipshuset i Stockholm. Eller rät¬
tare sagt var. Nu har den med klotlönnar planterade
p-platsen fått lämna sitt utrymme till ett stort byggnadskomplex. Bilden från 1972 är alltså historisk.
Men klotlönnar finner man på många håll i Stock¬
holm.

Litteratur
Lustgården. 1949. Årg. 30. Föreningen för Dendro¬
logi och Parkvård.
Rehder, A. 1967. Manual of cultivated trees and
shrubs. Hardy in North America, The Macmil¬
lan Company, New York.
RED. ANM.
Acer platanoides ’Globosum’ beskrevs av Nicholson
i ”Gardeners Chronicle” 1881, men började salufö¬
ras redan 1873 av den kända plantskolan van Houtte
i Belgien. Klotlönnen omnämns i alla större, mo¬
derna, internationella dendrologiska verk som Bean,
Krüssman, Hillier, RHS Dictionary, Dirr mfl.
Hylanders efterföljare tar upp den i sin senaste
upplaga av ”Våra kulturväxters namn på svenska
och latin”, 1977.
I svenska plantskolor står klotlönnen för ca 65-70 %
av volymen av alla klotformade träd. Den ympas
idag uteslutande på 180 cm högstam. Trädet bildar
med tiden en flat bull-liknande krona. Med tillta¬
gande ålder får det en lätt nedhängande, missprydande underdel av kronan. (Kenneth Lorentzon)

101

PRINS EUGEN-MEDALJEN 1992
till professor Per Friberg
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Bilden publicerad med vederbörligt tillstånd av Bertil Ericson, Pressens Bild AB.

PRINS EUGEN-MEDALJEN 1992 - för fram¬
stående konstnärlig gärning - har av H.M. Ko¬
nungen förlänats arkitekten SAR/LAR Professor
Per Friberg, Bjärred, professor emeritus vid Institu¬
tionen för landskapsplanering, SLU, Alnarp och
nära 40-årig medlem i Föreningen för Dendrologi
och Parkvård. Övriga medaljörer är konstnären
Pierre Olofsson, silversmeden Torun Vivianna
Bülow-Hübe, konstnären Richard Winther, Dan¬
mark och skulptören Mauno Hartman, Finland.
Prins Eugen-medaljen instiftades av konung
Gustav V på prins Eugens åttioårsdag 1945, för just
”framstående konstnärliga gärningar”. Medaljen kan
årligen delas ut till högst tre svenska konstnärer eller
konsthantverkare och till högst en från vart och ett
av de övriga fyra nordiska länderna.
Medaljerna delades ut av kung Carl XVI Gustaf
102

i samband med en högtidlighet på Stockholms slott
5 november 1992. Professor Per Friberg erhöll

medaljen med följande motivering:
” Arkitekt PER FRIBERG har i sin konstnärliga
gärning med stor framgång och skicklighet sökt en
syntes eller ett växelspel mellan natur och arkitek¬
tur. Han representerar med en storproduktion båda
dessa ämnesfält med samma genuina känsla för
kvalitet, både när det gäller landskapets stora linjer
in till dess detaljskärpa i växtval och den gestaltade
byggnaden som artefakt i sin omgivning. Detta
möte innehåller ofta en storslagen dramatik även i
sina minsta och intima rumssammanhang.”
Föreningen för Dendrologi och Parkvård gratu¬
lerar Per Friberg varmt till denna utmärkelse!
(Kjell Lundquist),

VILA I DET GRONA
Thorbjörn Andersson
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KYRKOGÅRDENS gröna kulturarv är inte
något gammalt sådant, får vi veta i en relativt nyut¬
kommen bok som behandlar just vegetation på
kyrkogården. Inte mer än i ett par hundra år har
människans stoft fått sällskap med vännerna träden.
Detta och mycket annat finns att lära sig i denna bok
utgiven av Sveriges Lantbruksuniversitet. Boken är
upplagd som en samling kapitel med sinsemellan
olika författare. Kring kapitelindelningen har man
diskuterat en hel del, kan man ana. Den kompott
som blivit den slutliga famnar över både humaniora

och naturvetenskap, botanik och stilhistoria, prak¬
tik och teori; över hela Sverige som geografi betrak¬

tad och dessutom över alla kända tider som historia
betraktad. Detta var inte någon liten munsbit, såle¬
des, och följaktligen är inte heller framställningen
helt täckande utan består snarare av en serie nedslag
på olika ställen inom detta enorma ämnesområde.
Boken är en mycket saklig sådan, med växtgenomgångar å det konkretaste samt med årtal och perso¬
ner ur den svenska kyrkogårdens historia. Till det
som särskilt väckte i alla fall mitt intresse hör det
många ritningsreproduktionerna, som flera säkert
grävts fram ur arkivens allra mörkaste djup.
Huvudavsnittet i boken, eller strax under hälf¬
ten av den samma, ägnas åt en beskrivning av åtta
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utvalda kyrkogårdar, från Stävie i Skåne till Nederluleå i Norrbotten. Den resan skänker något av
stämning mitt bland alla sakligheter, vilket bidrar
till att faktiskt göra denna faktaspäckade bok lätt¬
läst. För någon som jag, som trots allt ser kyrkogår¬
den som i första hand en plats med mycket känslor,
hade ett resonemang kring liv och död, symboler
och kanske kyrkogårdens roll i vårt sociala liv varit
ytterligare ett önskat tillägg. Men det är måhända en

annan bok.

Att notera är att de stora kultplatserna såsom
Enskedes Skogskyrkogård och Malmö Östra Be¬
gravningsplats har lämnats utanför. Det är säkert ett

medvetet val. Vidare noterar jag att den yngsta av de
åtta presenterade exemplaren daterar sig från 1908.
Den mera moderna kyrkogårdens historia, grön
eller inte, återstår fortfarande att skildra.

KYRKOGÅRDENS GRÖNA KULTURARV
Författare: Eivor Bucht (red), Rune Bengtsson, Bir¬
gitta Hoberg, Åsa Klintborg, Kjell Lundquist &
Klaus Vollbrecht.
Stad och Land publikation nr. 103, 144 sidor, illust¬
rerad. Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 1992.
Beställes från: MOVIUM-sekreteriatet, Box 54, 230
53 Alnarp, tel. 040-41 50 00, ank. 581.

FRÅN GANSU TILL KOLDING
Jeff Wagner om Joseph Rock
och Axel Olsen
Kenneth Lorentzon
I ”Dansk Dendrologisk Årsskrift”, 1992, åter¬
finns en 75! sidor lång artikel med titeln ”From
Gansu to Kolding - The expedition of J.F. Rock in
1925-27 and the plants raised by Aksel Olsen. Arti¬
keln är skriven av Jeff Wagner och utgör också hans
examensarbete på trädgårdsteknikerlinjen. Det är
utfört vid Avdelningen för plantskola och växtmaterial vid Institutionen för trädgårdsvetenskap, SLU,
Alnarp.
Hela arbetet är författat på engelska. För att i
någon mån låta Jeff Wagner själv komma till tals
väljer vi här att återge den danska sammanfatt¬
ningen. Denna ger en god bild av arbetets innehåll
som i sin helhet har ett stort intresse för nordiska
förhållanden.
”Denne opgave er indleveret som afslutning på
uddannelsen som havebrugstekniker ved Sveriges
Lantbruksuniversitet, Alnarp. Vejleder på opgaven
var Dendrolog Kenneth Lorentzon, Institutionen
för trädgårdsvetenskap.
Artiklen viser resultaterne af uddelingen af det
frømateriale, der blev indsamlet for Arnold Arbore¬
tet, Harvard Universitetet, af den kendte amerikan¬
ske ”plantejæger” J.F. Rock i årene 1924-27, i
Quinghai og Gansu provinserne i det nordvestlige
Kina. Den daværende direktor for Arnold Arbore¬
tet, C.S. Sargent, udsente Rock for at udforske
området, og indsamle plantemateriale til arboretets
levende samling og herbarium. Målet var at fastlægge
nordgrænserne for de arter, som Wilson og andre
havde udforsket tidligere, og at indsamle planter,
som kunne trives i det nordlige Nordamerika og
Nordeuropa. Denne del af Kina var på den tid
præget af uroligheder - sult, sygdomme, røveri og

krige, som gjorde Rocks opgave næsten umulig.
Han slap dog med livet og resultatet af to et halvt års
indsamling i behold, efter at have været vidne til
mange dødsfald, overgreb og skudvekslinger med
diverse røverbande ogfjentlige stammer, og endelig
den røde hærs indtog i Kina fra nord och øst.
Rocks studium af dette områdets flora er nok
den mest grundlige og omfattende, der er foretaget.
Han arbejdede i felten i flere månadder og indsamlede
mange tusinde herbarieark og frøportioner, og tog
flere hundrede fremragende fotografier - ikke kun
af de planter, han samlede frø af, men også af deres
omgivelser. Denne samling med hans feltnotater og
kort er stadig af stor betydning for forståelsen af
floraen i denne del af Kina.
I Skandinavien har indsamlingerne resulteret i
flere værdifulde bidrag til have- og skovbrug. Føl¬
gende taxa fra Rocks indsamlinger er værdifulde
p.g.a. hårdførhed, skønhed eller praktisk værdi:
Abies fargesiivar.faxoniana,A.f. var. sutcbuenensis,
A. recurvata, Picea asperata, Betula albo-sinensis
var. septentrionalis, Paeonia suffruticosa ssp. rockii,
Exochorda giraldii, flere arter af Rosa, Sorbus aperta,
S. fruticosa, Malus kansuensis, Caragana jubata,
Acermaximowiczii,A. tetramerumvar. betulifolium,
Tilia chinensis.
Udbredelsen af disse planter skyldes ikke mindst
den danske planteskoleejer Aksel Olsen, Braendkjærhøj, Kolding. Han var blandt de plantedyrkere,
som Botanisk Have i København fordelte Rocks frø
til i 1926-27. Olsen og hans kollegaer, D.T. Poulsen,
N.J. Bang samt Axel Lange og Syrach Larsen m.f.,
var alle ivrige dyrkere af Sargents gave. På grund af
Olsens botaniske interesse og særlige evner som
gartner og tegner, samt hans ufatteligt grundlige
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registrering, er det muligt i dag at afdække
oprindelsen til mange af de planter fra Rocks eks¬
pedition, som står rundt omkring i offentlige og
private samlinger. Faktum er, at flere af planterne er
bevaret i Skandinavien end i Arnold Arboretet og
mange andre af de institutioner i Nordamerika, som
Sargent sendte frø til.
Det viste sig være næsten sidste chance for at
indsamle og studere materialet til denne opgave.
Mange af planterne har levet en anonym tilværelse,
især i de offentlige institutioner, med untagelse af
Arboretet i Hørsholm og Botanisk Have i Køben¬
havn. I flere tilfælde er det for sent at finde ud av
planternes oprindelse. Ikke alene planterne, men
også uerstatteligt arkivmateriale er ved at gå tabt for
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Rock og Olsens efterfølgere, som ikke længere sætter
deres indsats tilstrækkelig højt. Disse mænds arkiv¬
materiale indeholder så enorme mængder af bota¬
nisk og hortikulturell information og kulturel værdi,
at det bor studeres og katalogiseres, inden det er for
sent. Nærværende arbejde er en begyndelse, som
forhåbentlig vil blive fortsat af andre”.
FROM GANSU TO KOLDING - The expedition
of J. F. Rock in 1925-1927 and the plants raised by
Axel Olsen.
Författare: Jeff Wagner.
Dansk Dendrologisk Årsskrift, Bind X, 1992,
pp. 18 - 93. København

ENTRÉ TILL PARKER OCH

TRÄDGÅRDAR
John Dormling
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Buxbomsformationer och avenbokshäck i Vrams Gunnarstorps anrika
slottsträdgård i Skåne. (Foto: Inga H. Jungstedt)
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I DEN STORA kapplöpning som nu försiggår
på bokmarknaden är det inte lätt att komma med
något nytt, enkelt och genialt. Detta har dock LT:s
förlag lyckats med. Boken som jag syftar på, är den
nyligen utkomna ”ENTRÉ till parker och trädgår¬
dar”, med Inga Hermelin Jungstedt och Bengt An¬
drén som författare. Den visar sig vara just den typ
av bok som många av oss, låt vara omedvetet, gått
och längtat efter. Titeln är en mycket välfunnen och
adekvat varubeteckning. Inte mindre än 105 st anlägg¬
ningar av skiftande karaktär, från söder till norr och
öster till väster, har tagits upp. Alla presenteras med en
kort text och en eller två bilder - en utmärkt entré.
Fotograferna, som är många, har i allmänhet
lyckats fånga atmosfären och identiteten hos sina
objekt. Vi lockas omedelbart av kungliga slottspar¬
ker, berömda bruksmiljöer och kända stadsparker,
men också av väldigt mycket annat som för många
kan betyda nya spännande upptäckter.
Almedalen i Visby, som vi mest känner som vädjobana för politiker, är ett storslaget landskapsrum.
Det formsköna kruttornet är fästet mot havet och

medeltida hamn. Att De Badande Wännernas Träd¬
gård - dvs Visby Botaniska Trädgård - ligger alldeles
i närheten, på andra sidan muren, gör det här resmålet
än mer lockande.
Kinaparken i Närke ligger någon mil söder om
Askersund, på Bastedalens herrgård några hundra
meter från Vättern. Denna märkliga anläggning är
av ungt datum. Den började byggas 1959. 1 presen¬
tationen läser vi: ”1 den spelande vindens paviljong
klingar klockor stämda i olika tonarter. I de arton
pelarnas paviljong sitter besökaren lugn, sedan han
tagit sig över bron som byggts i skarpa böjar för att
hejda de onda andarna. Bron kröns av porslinslejon
från Kina. Lejonen är en garanti mot andarna”.
Nyköpings d-promenad. Nyköpings ”stadspark”
är alldeles speciell. Den utgörs av ett parkstråk längs
Nyköpingsåns stränder. An delar stadens centrala
del i Öster och Väster. Ståket har byggts ut succes¬
sivt allt eftersom mark har kunnat förvärvas och
man har nu en sammanhängande parkpromenad
genom stadens centrum. Flanören möter en serie
intressanta parkrum av olika karaktär, tex Sågbacken
med sitt rika perennsortiment där blomningstiderna
avlöser varandra. Passagen vid det historiskt ökända

den gamla ringmuren begränsar parken mot staden.
Historien känns mycket närvarande - detta var Visby
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Bron med vaktande porslinslejon i Kinaparken, söder om Askersund, i Närke. (Foto: Vera Gade)
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Kalkstenspelare med klangrosor, i förgrunden hybridfjällsippa (Dryas x suendermannii ), i De Badande
Wännernas trädgård i Visby. (Foto: Inga H. Jungstedt)

Nyköpingshus är naturligtvis en viktig punkt längs
stråket.
Villa Fraxinus är ett högt beläget ”utropstecken”
i de vida skogsbygderna kring Nordingrå i Ånger¬
manland. En lustgård med häpnadsväckande fro¬
dighet av härdiga träd, buskar och perenner. Vat¬
tenspeglar och blommande annueller ger anlägg¬
ningen en generös prägel. Utsikten över Ullångersfjärden är betagande och serveringen, inomhus och
utomhus, är utomordentlig.
Om Villa Fraxinus är en exotisk fågel i sin trakt,
så bär Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk,
Strax norr om Polcirkeln, en dräkt som på ett nästan
dramatiskt sätt speglar breddgradens kärva livsvill¬
kor. Anläggningen är byggd i ett tallbestånd och
markens låga risvegetation har på ett mycket sparsmakat sätt lagats och kompletterats med samma
typ av marktäckare. I murar och entréplan har också
enbart naturmaterial använts.
Den kanske bästa ”entrén” bland alla fina intro¬
duktioner är den som behandlar Vrams Gunnarstorp.
Inga H Jungstedt har med sin kamera på ett suveränt
sätt fångat denna anläggnings själ. När man bläddrat
ett tag i den här boken så inser man raskt att bildens

kvalitet och budskap är avgörande i en framställning

som denna.

De allra flesta objekten illustreras verkligen med
bilder som tar fram anläggningens innersta väsen
och karaktär, men jag vill ändå peka på några undan¬
tag: Alnarpsparken, Norrvikens Trädgårdar, Julita
gård och Norra Begravningsplatsen.
Alnarpsparken är inte precis någon publikfriande anläggning, men det lönar sig ändå - eller
kanske just därför - att söka dess själ. Något försök
går inte att spåra och därför drivs jag att påminna om
tex den härliga mattan av vintergäck under de stora
ekarna i februari månad, ”Kärleksstigen” på våren
genom vaknande träd, buskar och örter eller varför
inte det kanske bästa nytillskottet i parken - dungen
av katsura, Cercidipkyllum japonicum. Den är en
skönhetsupplevelse, som kan avnjutas både i medoch motljus och dessutom från vår till höst.
Norrvikens Trädgårdar. Det kanske finaste som
Rudolf Abelin skapat är det långa perspektivet ge¬
nom parterren via spegeldammen och vidare ut över
havet. Fotografen har förvisso varit på rätt plats men
förgrunden har överbetonats så att resultatet bara
blivit en ordinär trädgårdsbild.
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Julita Gård. Minst av allt är det rundeln med
agaver, som ger karaktär åt Julita. Öljarens strand
ligger bara ett stenkast härifrån, detsamma gäller den

vackra huvudbyggnaden, munkhuset och parken.
Norra Begravningsplatsens starka identitet ut¬
görs av de stora formskurna lindar som bl a kan
beundras från Uppsalavägen. De mäktiga trädra¬
derna ger skönhet, allvar och värdighet och säger oss
också något väsentligt om anläggningens ålder.
Denna bild saknas, men den är lika viktig för Norra
Begravningsplatsen som E. G. Asplunds granitkors
är för Södra Begravningsplatsen (Skogskyrkogården).De här fyra exemplen må ända uppfattas som
några få randanmärkningar.
En betydande del av Sveriges sevärdheter inom
park- och trädgårdsområdet, finns nu samlade i den
här vackra boken. För hela Norden torde detta bli

„

en efterfrågad bok. Varför inte ta ett rejält kliv över
språkbarriärerna och översätta den till engelska och
tyska?
Vid besök i Storbritannien med sin National
Trust, är vi vana vid att kunna orientera oss och få
upplysningar om det stora utbudet av anläggningar.
Guideböckerna är många. Nu har vi fått en värdig
sådan i Sverige och man blir nästan överraskad över
att vi har så mycket fint att visa upp.
Både författare och förlag är att gratulera.

ENTRÉ TILL PARKER OCH TRÄDGÅRDAR

Författare: Inga H Jungstedt och Bengt Andrén

146 sidor. Inb. Illustrationer helt i färg.
LTs förlag. Ca pris 320:-
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Ett nyt stort verk om Europas havekunst:

THE HISTORY OF GARDEN DESIGN
-

the Western tradition from the Western
Renaissance to the present day
Asger Ørum-Larsen

syr«

o

9•

©
..

O

#
N

r
•

*

En abstrakt have i udkanten af Paris, tegnet af P. Legrain, 1925.

EN BØLGE af interesse for Europas fine gamle
historiske havekunst er i de senere år skyllet over
den vestlige verdens vigtigste kulturlande, dvs Ita¬
lien, Frankrig, Holland, Belgien og England - samt
Nordamerika.
Denne interesse har ført til oprettelsen af forsknings-centre eller selskaber, der dyrker interessen
seriøst og grundigt. En række af Europas gamle
historiske haveanlæg, som har været glemte eller

forsømte, er om muligt blevet ført tilbage til deres
oprindelige udseende og tilstand. Til pryd for landene
og for at styrke deres nationale bevidsthed!
Der er også blevet afholdt en række vigtige ud¬
stillinger med havekunsthistoriske emner. Og endelig er der blevet arrangeret et utal af kurser eller
seminarier, både for fagfolk eller for det have¬
interessede publikum.
Men først og fremmest er der blevet udgivet en
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strøm af bøger om emnet. Fra beskedne små trygsager
til store kostbare illustrerede pragtværker, der hand¬

ler om Europas haver og havekunst. Mange af disse
bøger har fået stor betydning, fordi de bringer de
seneste forsknings-resultater om emnet og formidler
nyfundet materiale, dvs billeder og oplysninger fra
arkiverne, hvorved der kastes nyt lys over havekun¬
stens historie.
Kun svage dønninger af denne interessebølge
for den vestlige verdens forfinede havekultur er
endnu nået til Danmark og det øvrige Skandinavien!
Fornylig udkom, først på italiensk og derefter på
engelsk, et stort værk om den europæiske havekunsts
historie fra renæssancen til vor tid. Et værk, der
indtil videre må betegnes som en absolut kulmina¬
tion af denne have-litteratur! Der er tale om en
kollektiv håndbog, skrevet af 64 kunsthistoriske
specialister fra de ovennævnte lande. Den udkom
først på det italienske forlag Electa i Milano (1990),
og derefter på det engelske Thames and Hudson
Ltd., London (1991). Det sidste er kendt for flere
andre vigtige bøger om havearkitektur. Værkets
engelske titel er: ”The History of Garden Design. The Western Tradition from the Renaissance to the
Present Day”.
Bogen, som er opdelt i 5 hovedafsnit, inledes af
en 13 sider illustreret introduktion med titlen: Ha¬
vens arkitektur og arkitekturen i haven, skrevet af
de to redaktører: Monique Mosser, der er ”ingeniør”
ved Centre de Recherche sur l’Historie de 1’Art et et
l’Achitecture Moderne i Paris, og Geoges Teysset,
professor i arkitekturhistorie ved Institute Universitario di Architectura i Venezia. Han er inter¬
nationalt kendt som redaktør af tidsskriftet Lotus
Internationale.
Indledningen giver en foreløbig antydning af
bogens indhold om havekunstens historie, denes
mange aspekter, ideer og problematik: Haven, som
en af menneskedhedens fineste kreationer, der altid
har været midlet til at forbinde den mest ensartede
og behagelige side af naturen, ofte knyttet til men¬
neskets ønsker, med de højeste former af kunst!
Mennesket har som gartner arbejdet for at har¬
monisere naturens mest forfinede former med hans
egne gennemtænkte systemer. Haven er derfor en
løbende dialog mellem natur og kultur, planlægning
og glæde, arbejde og leg, - som der står! I introduk¬
tionen gives også en kort fremstilling af den vekslende
teknik, der fra rennæssansen til nyere tid har været
brugt ved at producere planer og fremstillinger af
haver.
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Førende specialister indenfor kunsthistorien fra

mange lande har skrevet ialt 74 afhandlinger om
forskellige emner indefor havekunstens historie.
Disse er fordelt kronologisk i 5 afsnitt, og formålet
er att give indtryk af det brede omfang, som denne
løbende forskning for tiden har i Europa.
For at give et begreb om værkets omfattande
indhold, skal her nævnes de til dansk oversatte titler
på de 5 afsnit med et lille udvalg af de tilhørende små
og store afhandlinger:
1. Den humanistiske have - fra allegori til manie¬

risme. Her findes blandt andet afhandlingerne

Bernard Palisy’s visdomshave - Botaniske haver
i det 16. og 17. århundrede og Villa Lånte i
Bagnaia.

2. Den lige linie og arabesken. Fra barokhaven til

den klassiske park.

3. Det pittoreske, arkaiske og sublime. Oplysnings¬

tiden - med blandt andet følgende afhandlinger:
Naturen og haveidéen i det 18. århundredes Spa¬
nien - Den italienske oprindelse til Rousham Ruslands kejserlige haver - Træets karakter - fra
Alexander Cozens til Richard Payne.

4. Den eklektiske have og by- og city parken. Her

findes blandt andet afhandlingerne: Den engel¬
ske cottage have, - Henri og Achille Duchéne og
genopdagelsen af Le Notre, - Koloni- og ”Schreberhaver” i Tyskland, Jugenstil- haver i Tysk¬
land og Østrig, Art Deco haver i Frankrig - og
Reformparken i De Forenede Stater (1900-1930).

5. Aspekter af den nutidige havekunst. Fra fri¬

tidsparken til artistiske eksperimenter - hvor
følgende afhandlinger kan nævnes: Haver og fo¬
tografi - Fritidsparker i Europa, underholdning
og eskapisme - Georreyjellicoe’s haver ved Sutton
Place i Surrey - Den billedlige teknik ved ”øko¬
logisk maleri”: Robert Burle Marx’ haver - Jan
Hamilton Finlay’s haver - Den umulige søgen
efter det fortidige. Tanker om restaurering af
haver.

Som det vil forstås af de nævnte afhandlinger, er
det et værk for de viderekomne i studiet af have¬
kunstens historie!
Foran hver af de 4 første afsnitt i bogen er der
samlet et antal planer af Europas vigtigste haver,

enten tegnet efter nyfundne tegninger, eller omtegnet
fra allerede kendte planer. De er i ensartet streg, så
de er lette at samlinge, men desværre ikke i samme
målestoksforhold.
Værket behandler kun 14 spredte eksempler på
vigtige stilskabende haveanlæg i Europa. Det er ikke
meningen med håndbogen at være en moderne
”Geschichte der Gartenkunst” - havekunst-historiens banebrydende hovedværk, som MarieLouise
Gothein udgav i Jena 1914. Tanken med værket er at
give en bred og alsidig historisk introduktion til vor
tids havekunst og arkitektur i Vest-Europa og NordAmerika!
Kun få af de 64 forfattere er vel kendt på vore
breddegrader, selv blandt fagfolk. Dog erindres mås¬
ke professor Dieter Hennebo, Hannover, Dr. John
Dixon Hunt, Dumbarton Oaks i Washington, Peter
Hayden, Garden History Society og Monique

Mosser, ICOMOS -IFLA.

Små glimt fra bogens indhold
I indledningen nævnes, at ikke nær alle Europas
historiske, haveanlæg, deres skabere og ejere endnu
er registreret, men der er gjort vellykkede forsøg
herpå i England (1984) og i Frankrig (1989). Desuden
er man i Italien ved at registrere de mange villaanlæg,
og resultatet vil udkomme i nærmere fremtid. Kun
få af de vigtige haver og parker er endnu blevet
opmålt af professionelle landmålere (geodæter). Vel
fordi det er uhyre kostbart.
Planer og havebilleder blev i renæssancens have¬
bøger udført som træsnit, d v s fra 1500-tallet og 200
år frem i tiden. I den første tid anslog man også de
klassiske eller mytologiske motiver. Derefter kom
graveringen (kooberstikket) og fugleperspektivet,
som gav bedre mulighed for at vise bygherren an¬
læggets hovedideé og detaljerne (Du Cerceau). Så
forbandt man det kartografisk tegnede fugle¬
perspektiv og nederlandsk maleri med sin højt¬
liggende horizontlinie, der tonede ud i en blegblå
farve, hvilket gav en fin dybdevirkning (Utens eller
Giusto).
I baroktiden accentuerede man yderligere cen¬
tralperspektivet (Perelle og Silvestre). - En anden
type av haveplaner var den kartografisk tegnede
med reliefvirkning ved skygge- og farvelægning,
som blev udviklet til en særlig kunstform!
De fleste forfattere til bøger om havekynstens
historie falder for fristelsen til kun at illustrere med
graveringer og undlader at bruge andet værdifuldt

billedmateriale som skitser, miniaturer, væg- og
tapetdekorationer og havemalerier.
Længere fremme i bogen behandles emnet ”Fo¬
tografiet og Haven”. Det har jo nu afløst graveringen
som souvenir efter havebesøg, navnlig efter farve¬
fotografiets fremkomst. Havefotografiet kan bruges
til at accentuere eller medskabe anlæggets kunst¬
neriske ideé, men har først og fremmest stor betyd¬
ning som illustrations-materiale i havebøger og
tidsskrifter.
De historiske haver betragtes nu som nationale
monumenter ligesom bygninger, og der vil blive
behov i nærmere fremtid for etablering of arkiver,
der kun systematisk samler, registerer og opbevarer
havebilleder (kun tidsskriftet Country Life har i
øjeblikket et sådant).
I afhandlingen ”Viskommens Have” fortalles
om den franske have- og arkitekturteoretiker Ber¬
nard Palissy (1510 - 90). Som protestant (hugenot)
og medstifter af den franske reformerte kirke var
han forfulgt af den katolske kirke. Palissy anbefalede
livet på landet og studerede naturens love, som han
anså var udtryk for gud. I sin haveteoretiske bog
(Recepte veritable - 1953) fremsætter han tanker om
haveanlæg, der i virkeligheden var camufleret pro¬
testantisme. Kun hans trosfæller forstod det! Hans
haveforslag, som var geometriske, indeholt intet
katolsk dårskab (folly) og var uden klassisk mytolo¬
gisk udsmykning. Han døde i et parisisk fængsel.
Hans trosfælle Charles Estienne, som var en
lærd bogtrykker og forlægger, udgav i 1564 en me¬
get læst havebog (Agriculture et maison rustique),
der udkom i 44 udgaver i alle Europas kulturlande.
Han flygtede til Tyskland, hvor hans efterkommere
blev kendte bog-folk.
Salmon de Cans (1576 - 1626) var den førende
europæiske havekunstner under manierismen. Også
han var hugenot og fra Normandiet. Han havde
studeret haverne i Patolino og Tivoli (Villa dÉste)
og deres symbolske iconografi. Drottning Anne af
Danmark (Kong Christian den IVs søster) fik ham
til England, sikkert efter den konglige broders råd.
Her tegnede han haveanlæg og grotter ved hendes
og sønnens slotte. Senere tegnede Salmon de Caus
det store haveanlæg ved slottet i Heidelberg. Hans
haveanlæg symboliserede kulturens magt over na¬
turen = den suveræne fyrstes dominans over omgivel¬
serne. Han planlagde også sine anlægs skulpturelle
iconografi, og hans speciale var store, symbolske
grotteanlæg. Alt dette blev dog kun forstået af en
lille kreds af indviede!
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En anden type af symbolske haveanlæg er en
gruppe ret ukendte frimurer-haver omkring Paler¬
mo på Sicilien. De blev anlagt af italienske natur-

videnskabsmænd, indholt blandt andet botaniske
plantesamlinger og var smykkede med nyfundne
klassiske statuer m m, samt pyramider og anden
ægyptisk symbolik. Det var jo fra Sicilien ikke langt
til Ægypten.
I en afhandling ”Havehistorie og Kartografi”
fremsættes den tanke, at hvisstudiet af havekunstens
historie skal fortsættes og udvikles i fremtiden, så
må dets basis definieres påny: Der skal fokuseres på
haveanlæggenes omgivende by- og landskaber med
deres vej- og stianlæg, alléer, landsbyer, hegnsplant¬
ninger, søer og vandløb osv. Havernes eller parker¬
nes gradvise udvikling må sættes i forhold hertil.
Der er tidligere syndet meget herimod.
Ikke blot de fyrstlige parker har interesse, også
mere beskedne haver af forskellig art bør undersøges.
Enhver have, stor eller lille, er af betydning fordi de
hver på sin måde representerer stadier i menneskets
opfattelse af forholdet: Natur contra kultur!
Elektismen (stilefterligningen) i arkitekturen,
som spillede en stor rolle i 1700- og 1800-tallet, satte
også sit præg på havekunsten. ”Stilens” teori blev
formuleret af den franske arkitektur-teoretiker
Antoine Quartremére de Quiney, som 1788 og
senere i en encyclopædi-afhandling fremsatte idée
om arkitekturens ”karakter”. Om havekunsten
mente han, at der var to vigtige forhold, som havde
betydning. 1. Forståelse af naturen - og 2. formålet
med anlægget. Det sidste var afhængig af bygher¬
rens status som privat eller offentlig person, der
er bestemmende for valget og graden af projektets
stil!
Intressant er det at læse om grunden til, at den
store franske havekunstner André le Notre (eller Le
Nostre), som levede fra 1613 - 1700, blev genop¬
daget i Frankrig: Efter nederlaget til Tyskland i 1870
samled man sig i Frankrig om de nationale værdier.
De to berømte franske byplan- og havearkitekter
Henri og Archille Duchéme (far og søn) fremdrog
Le Notrés havestil fra Le Grand Siede, bearbejdede
den for deres tid, og brugte den for eksempel ved
deres rekonstruktion of parken ved slottet Vaux-leVicomte. Deres yndlingselev og åndelige arving var
forøvrigt havearkitekten F. Duprat, som også er
kendt i Danmark, idet han tegnede parterrehaven til
slottet Egeskov på Fyn.
Fra 1789 (den franske revolution) - 1939 var det
forøvrigt den såkaldte Beaux Art-stil, som satte sit
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Plan til kubistisk have i Hyéres, Frankrig, af G. Guévrerékian,
1926.

præg på fransk arkitektur og havekunst. Havekun¬

har siden renæssancen været inspireret af de
visuelle kunstarter, dvs maleriet og skulpturen. I de
store havelande anlagde man således også haver i
rokoko-, edwardiansk-, victoriansk- og jugendstil.
Det sidste afsnit af bogen handler om tendenser
i vor tids havekunst, og er naturligtvis mest spæn¬
dende for os at læse! Side 483 er der en gennemgang
af forlystelses-havernes historia i Europa og NordAmerika. I middelalderen søgte beboerna i de
murhegnede byer til de frie og fredhellige gravpladser
før at nyde friluftslivet, når solen skinnede. I
renæssancen anlgdes de første forlystelses-haver
udenfor byernes volde, for eksempel Prater, Vauxhall
og Tivoli’erne. Det skete fra ca 1750. Denne fase
sluttede ved århundrede skiftet 1900 med anlæg¬
gelsen af Coney Island ved New York. - En ny type
forlystelse-haver eller ”Eskapist”-parker fremkom
fra 1955, først i Californien med ”Disneyland”, og
derefter bredte disse sig lynhurtigt til andre lande. I
sten

Tyskland er der således nu mere en 30 sådanne
parker, jævnt fordelt over landet. De er ofte ”tema”anlagte og har krævet million-investeringer, som
kræver kæmpebesøg for at betale sig!
De nye retninger i malerkunsten og arkitektu¬
ren har også i den nyeste tid sat sit præg på have¬
arkitekturen. I begyndelsen af vort århundrede var
det i Frankrig Art-Deco-stilen, der markerede sig
ved en stor udstilling i Paris 1925.
Der bliver også i artiklerneomtalt og vist billeder
af haver med abstrakt eller kubistisk præg.
Jugendstilen i Tyskland ved det 20. århundredes
start har af alle disse nye retninger haft mest betyd¬
ning for udviklingen hos os! - Den var en tidssva¬
rende, borgelig og social bevidst bevægelse, der bar
præg af de nye materialer, som industrien produ¬
cerede. Haven blev en udvidelse af husets opholds¬
værelser, og trængte ind i det som vinterhave osv.
Haven blev opdelt i forskellige rum, og stier anlag¬
des med hensyn til perspektiv og symetri. Pergol’aer
og løvgange blev yndede, og ved beplantningen
foretrak man hjemlige buske og træer, desidste helst
med slanke stammer. Totalkunstværket var idealet,
og som dekoration brugte man plantemotiver.

Geoffrey Jellicoe

Hans hovedværk som havearkitekt er moderni¬
seringen af anlæggene ved den engelske renæssanceherrgård (manor house fra 1520), Sutton Place i
Surrey, som i 1980 bive købt af en amerikansk olie¬
millionær for at huse hans kunstsamling. Det tradi¬
tionelle gamle haveanlæg gav Jellicoe et nyt indhold,
inspireret af vor tids kunst. Der er blandt andet en
vandhave inspireret af Miro, og et surrealistisk anlæg
(Magritte) med en række kæmpevaser af forskellig
størrelse. Herved demonstreras surrealismens for¬
hold til perspektivet. - En have med surrealistisk
præg fås således på anden måde en ved at hænge et
sort koncert-flygel op i et havetræ. Endvidere er
også et andet haverum udsmykket med en reliefmur
af Ben Nicholson.
Haveanlægget ved Sutton Place regnes som det
betydeligste fra vor tid i England, men det blev ikke
fuliført, fordi ejeren solgte ejedommen i 1988.
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Kun to af vor tids markante havekunstnere
omtales, den engelske Sir Geoffrey Jellicoe og den
brasillianske Robert Burle Marx.
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Geoffrey Jellicoe’s Magritte inspirerede surrealistiske parti i Sutton Place, 1985.
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Robert Burle Marx: Pargue del Este i Caracas, Brasilien, 1937.

Robert Burle Marx (1908 -)
Han er maler af tysk afstamning. Under et
studieuphold i Berlin 1925, blev han interesseret i
tysk expressionisme (navnlig af slesvigeren Emil
Nolde’s) med dens brug af stærke farver og intresse
for ”primitive” kulturer. Samtidigt opdagede han de
exsotiske planter fra sit hjemland i Dahlem’s driv¬
huse. Denne farvestrålende og bladrige vegetation
var ved at forsvinde på grund af urbaniseringen.
Burle Marx tegnede derfor en række haver og parker
i Brasilien med hovedvægten på disse hjemlige
vækster for at vække interessen for dem igen, så de
kunne beskyttes og bevares. Derved skabtes en sær¬
lig ”økologisk” havestil, som også bredte sig til
andre syd-amerikanske lande.
I en af de sidste kapitler fortælles om havekunsten
og de visuelle kunstretninger, som kun har spiller en
lille rolleindtil nu i vor tid. Der har fra Renæssancen
været en tæt sammenspil mellem malerkunsten og
havekunsten. Landskabsmaleriets betydning kulmi¬
nerede i 1700-tallet og inspirerede til den engelske
havestil! Men interessen for landskabsmaleriet
116

ebbede ud, for ved begyndelsen af vort århundrede
at blive overskygget af modernismens ideologi, som

indgick i alliance med skulpturen og arkitekturen.
En undtagelse er dog her den franske maler Claude
Monet med hans impressionistiske blomsterhave i

Giverny.
Fremkomsten af nye bevægelser indenfor kuns¬
ten, de såkaldte New Arcadians, Post-klassisisterne
og Land-Art kunstnerne viser tydelige tegn på at
den atter trives med landskabet og haven.
Den først nævnte gruppe, New Arcadians, for¬
søger i England at vække interessen igen for de
berømte landskabshaver, Stowe og Rousham, hvis
oprindelige politiske og kulturelle budskab forlængst
er gået i glemme. De prøver at forny kendskabet til
det ved akvarel billeder og fotografier.
Land-art kunstnerne, som siden 1965 er dukket
frem i USA, Holland og England intressererer man
sig nu igen for haven og landskabet, dog mest i
England, selv om de dog endnu ikke er blevet til
egentlige havekunstnere eller gartnere. - De profes¬
sionelle landskabsarkitekter har til gengæld ingen
ny inspiration at byde på. Land-Art kunstnerne

”Templet for British Worthies” i Stowe-parken i
England.
Den franske havearkitekt, professor Bernard
Lassus, har også forsøgt i sin park ved Corderie
Royale i Rochefort at knytte lokalhistoriske per¬
son-navne til stedet på sin egen originale måde, for
blandt andet herved at give anlægget et kulturelt og
kunstnerisk perspektiv.
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Land Art: David Nach: Running Table in Grizedale Forest

arbejder med de menneskeskabte objekter of de
stedlige materialer, fordyber sig i vedkommende
sted særpræg (Genius Loci), og skaber derved en
”økologisk” stil. Grizdale-skoven i udkanten af
Lake Distriktet i England viser eksempler herpå
med kunstnere som bland andet David Nash, Ric¬
hard Flarris of Sally Mathews. Denne skov- og
skulpturpark blev åbnet for publikum i 1977 og er
idag meget besøgt.
Kunstneren Ian Hamilton Finlay er lidt for sig
selv blandt de ovennævnte Land-Art kunstnere.
Han er en skotsk poet, som skriver konkrete digte,
og er dertil bogudgiver og gartner. På sin land¬
ejendom ”Little Sparta”, har han forsøgt at genoplive
den såkaldte ”Poet’s Garden”, som Alexander Pope
og Willian Shenstone skabte i 1 700-tallet i England.
Sten-monolither er i hans park anbragt på passende
steder, og de har hver indhugget et af hans digte. For
at en sådan kunst skal lykkes, kræves en sikker kul¬
tur-fornemmelse.
Finlay’s mest kendte arbejde er den ”Hellige
Lund” i parken ved det hollandske Kröller- Müller
Museum i Otterlo. De eksisterende modne træer
har han forsynet med søjlebaser (uden at de dog
hæmmes i væksten). Disse baser er hver forsynet
med et namn på helte fra den franske revolution.
Herved er parken et moderne sidestykke til Rous¬
seau’s mindeanlæg i Ermenonville i Frankrig eller

”Den umulige længsel efter fortiden: Tanker om
restaueringaf haver” -hedder bogens sidste afhand¬
ling, som er skrevet af en af værkets redaktører,
Monique Mosser.
I forbindelse med denne afhandling, gengives
ICOMOS - IFLA’s Firence Charter fra 21 maj
1 982. ICOMOS = International Council on Monu¬
ments and Sites. Dokumentet handler om vigtig¬
heden af en renovering of beskyttelse af Europas
historiske haver og parker!
Bagerst i bogen er der endelig et 1 2-siders index
over folk og steder.
Det må desværre konstateres, at der ikke blandt
forfatterne er skandinaviske navne. Ingen danske
eller svenske haveanlæg, havekunstnere eller idéer
omtales! Kun kan nævnes, at æstetik-professoren
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Ian Hamilton Finlay’s ejendom ”Little Sparta” - Temple for
Bausis and Philemon, Pentland Hills, Skotland, 1966.
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ikke er nogen litteratur herom på et af hovedspro¬
gene? - Måske har vi ikke noget indenfor have¬
kulturen, som har europæisk betydning?
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Detalje fra den Hellige Lund (Sacred Grove) af Ian Hamilton
Finlay i Kröller-Müller Museet, Otterlo, Holland, 1982.

C. C. L. Hirschfeldt fra Kiels Universitet i Holsten
omtales som dansk, og i afhandlingen om Europas

forlystelses-parkernævnes Københavns Tivoli. Der
er alt. Er grunden uvidenhed, eller er det fordi der
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Bogen er en stor, tung og uhåndterlig sag på 543
sider med 652 billeder, 1 52 farvelagte plancer, hvoraf
de fleste ikke før er set i faglitteraturen. Endelig må
ikke glemmes de 51 haveplaner.
Værket er i de næste år destineret til at blive en
nødvendig håndbog på studie-bibliotekerne ved de
universiteter, læreranstalter of forskningscentre, som
beskæftiger sig med Europas.havekunst, dens histo¬
rie, æstetik og kulturelle betydning. Prisen er i Dan¬
mark ca 665 Dkr.
Måske vil denne summariske gennemgang af
bogens mange spændende emner vække intresse før
den blandt kunst- og kulturhistorikere samt andre,
der har forståelse for den store betydning, som
studiet af havekunstens historia i Europa har!

THE HISTORY OF GARDEN DESIGN - the
Western tradition from the Renaissance to the pre¬
sent day.
Redigerat af: Monique Mosser og George Teysset
Thames and Hudson Ltd., London and Massachu¬
setts Institute, 1991.

TRÄDGÅRDENS NATUR
svenska och engelska trädgården, om träd¬
gårdar för barn, fjärilar och igelkottar, om humor och
biskötsel, om tiden och förgängligheten samt om den
gräsliga gräsmattan.

- om den

cTSyj

Gösta Adelswärd.
FRANCIS BACON satte sin trädgård högt som
platsen för filosofiska meditationer. John Evelyn
fann i sin den rätta omgivningen för förståndets
upplysning. Lotte Möller ger i sin bok ”Trädgår¬
dens natur...” uttryck för påminnande tankar.Träd¬
gården bör inte vara något man sköter av plikt eller
i vilken man enbart samlar märkvärdiga växter, eller
- o ve - ägnar ett frenetiskt arbete åt en fin gräsmatta,
utan snarare en livsform där varje människa, ung
eller gammal kan finna något värdefullt för kropp
och själ.
I tolv avsnitt behandlas tankar som dessa grun¬
dade på erfarenhet och studier av trädgårdar och
litteratur om sådana. Inspirationen kommer i mycket
från England, som också står till tjänst med många
och goda exempel och bättre kan knappast tänkas.
Ingenting är för smått för att spela en roll i trädgår¬
den: småkryp och igelkottar, bin och barn har sin
givna plats där - om trädgården planeras rätt.
Trädgårdens utformning och förhållande till
naturen ägnas en hel del utrymme i en översikt av
trädgårdskonstens historia. Det är inte ofta sådant
behandlas i svensk trädgårdslitteratur avsedd för en
större allmänhet. Det är välgörande att det nu som
här sker kunnigt och roligt - ingen del av kulturhis¬
torien är väl mera spännande eller mångsidig.
Två personer, som under begynnelsen av detta
sekel spelat en roll i detta sammanhang, dras också
fram. Den ena ur glömskan, kan man gott säga Emma Lundberg - som i de få trädgårdar hon ska¬
pade framstår som en pionjär för nya ännu livskraf¬
tiga idéer. Den andra - Gertrud Jekyll - som satte sin
prägel på en hel epok tillsammans med Edwin
Lutyens, en med tiden mycket framstående arki¬
tekt. Bägge började som konstnärer med andra me¬

dier än trädgården, bägge blev mycket gamla och
verkade in i det sista. Men medan Jekylls många
böcker ges ut i nya upplagor, får man söka Emma
Lundbergs få men värdefulla på antikvariat. Detta
säger något om skillnaden mellan Sverige och Eng¬
land ifråga om trädgårdsintresse.
Lotte Möller är en stridbar person som inte tål
något sentimentalt joller om ”prunkande” trädgår¬
dar o dyl. Trädgården skall tas på allvar, men där
skall finnas plats för glädje och humor, ro och vila
om man har den rätta inställningen. Därför vänder
hon tummen ned för den alltför perfekta gräsmattan
- ett tråkigt funkisarv - som hon anser vara platsen
där mannen avreagerar sina aggressioner och med
den bullrande motorgräsklipparen hävdar sitt revir
och får utlopp för sitt motorintresse. Åtminstone
det senare kan väl endast gälla mycket unga män i
förpuberteten - vid mera mogen ålder torde väl de
flesta oavsett kön och ålder finna gräsklippning
höra till det tråkigaste i trädgårdsarbetet. Alternati¬
ven det pläderas för mottas med tacksamhet.
Författaren vill provocera ibland och gör det
roligt - kan det leda till diskussion och debatt är det
tacknämligt.
Ett annat hatobjekt är de täta planteringar av
barr- och städsegröna växter lika året om, som inte
sällan får ersätta blomster i rabatterna. Men i samma
veva nämns de japanska trädgårdarnas stenar som
ger evighetsperspektiv. Var finns blommorna i de
klassiska japanska trädgårdarna?
De franska barockträdgårdarna tas också som
exempel på att man genom tuktat grönt och krattat
grus ville ”eliminera växandets rörlighet”. Le Nôtre
påstås ha sagt: ”Blommor är endast för pigor”. Vad
man än må säga om hans beundrade höge uppdrags119

givare, Ludvig XIV, inte kan man kalla honom piga.
Han älskade blommor, men le Nôtre ville ha dem
för sig, inte i broderiparterren. Inom Versailles väl¬
diga parkområde blev det framför allt Trianon som
fick hysa blommorna. Le Nôtres trädgård vid detta
”lilla” palats var känd för sin blomsterprakt som
ibland doftade så starkt att hovfruntimren dånade.
Men Lotte Möller motsäger sig själv ibland och vill
säkert bli motsagd - det stimulerar till diskussion.
En välgörande sådan kan säkert denna mycket vackra

120

personliga, charmerande, annorlunda och idérika
bok ge anledning till. Den är dessutom rikligt illus¬
trerad till stor del med författarens egna vackra
färgfoton.

TRÄDGÅRDENS NATUR
Författare: Lotte Möller
206 sidor, inbunden, illustrerad.
Albert Bonniers förlag 1992

TRÄDGÅRD VÄCKT UR
TÖRNROSASÖMN
Gösta Adelswärd
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”Den egyptiska gården” med sfinxer hör till de många originella
detaljerna. Efter gammal akvatintgravyr.

I DROTTNING Victorias England florerade
trädgårdskonsten yppigt och med förvånande va¬
riationsrikedom. Förutsättningarna fanns i form av
ett allt rikare växtmaterial, förbättrad teknik, hortikulturell skicklighet samt förmögna personer vil¬
liga att spendera fabulösa summor på sin hobby.
Ett praktexempel är James Bateman som på sitt
arvegods Biddulph Grange åren 1846 till 1871 ska¬
pade en trädgård som inte kan ha många motstycken.
Vid tjugosex års ålder hade han givit ut ett magnifikt
verk om mellanamerikanska orkidéer som gav ho¬
nom internationell ryktbarhet.
I samarbete med vännen George Loddiges, inne¬
havare av tidens främsta plantskola med ”planthunters” i många världsdelar, introducerade han
mängder av exoter och som ram för allt detta ska¬
pade han och den lika trädgårdskunniga makan en
anläggning som kallats ”unvictorian garden”. Han
planlade den själv med hjälp av målaren och arki¬

tekten George Cooke och en stor skara experter
bland sina vänner och bekanta. Alla kända namn
tillhörande botanisk och hortikulturell sakkunskap
figurerar. Batemans ekonomiska bas, lagd av far¬
fadern, var kolgruvor - typiskt viktorianskt. När
denna grund blev något mindre stabil såldes egen¬
domen och Bateman fick bedriva sin passion i min¬
dre skala. Det vackra palatsliknande hus han ritat
och byggt förstördes delvis av en eldsvåda och är nu
rätt anskrämligt. Det har länge varit ett sjukhem,
men trädgården och parken har nödtorftigt under¬
hållits och överlevt. Nu har National Trust väckt
den ur törnrosasömnen - återöppnandet skedde
1991.

Anläggningen var även i sitt förfall en fantastisk
upplevelse. Här finns bland mycket annat en ita¬
liensk formträdgård, ett egyptiskt parti med pyra¬
mid i idegran, ett artrikt pinetum och en kinesisk
trädgård där en paviljong speglar sig i en damm.
121
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Detalj av plan över den kinesiska trädgården publicerad i The Garderners Chronicle 1862.
Trädgården är nyligen restaurerad och gör enligt kännare ett mycket autentiskt intryck.

Såväl byggnad som trädgård hör enligt expertisen
till det trovärdigaste kineseri som utförts i Europa.
Trädgårdens olika delar är skilda åt på ett mycket
skickligt sätt och man går från den ena överrask¬
ningen till den andra. Enorma stenblock formar
hela berg och i deras innandömen leder passager till
nya vyer.
Det märkligaste är ändå växtligheten: orkidéer,
rhododendron av många slag, trädpioner, coniferer
och andra träd och buskar av mer eller mindre exo¬
tisk härkomst. National Trust har röjt i det alltför
vildvuxna och nyplanterat efter de ursprungliga in¬
tentionerna.
En del av det försvunna kommer att återskapas
men vinterträdgården i bostaden för det ömtåligaste
kan naturligtvis aldrig återuppstå, inte heller en
sådan utdöd specialitet som ”stumpery” - gamla
stubbar med tillhörande vegetation.
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Denna märkliga anläggning har nu ägnats ett
verk av trädgårdshistorikern Peter Hayden: ”Biddulph Grange - A Victorian garden rediscovered”
utgiven av National Trust. Där möter man männis¬
korna bakom verket och anläggningarnas tillkomst¬
historia och vidare öden. Det är hela den viktorian¬
ska eran ur trädgårdsperspektiv - det inte minst av¬
slöjande. Volymen är utsökt illustrerad, till stor del
i färg, med författarens egna foton.

BIDDULPH GRANGE STAFFORDSHIRE A Victorian Garden Rediscovered
Published by George Philip and The National Trust,
George Philip Ltd., 59 Grosvcnor Street, London
W1X 9DA.
Pris: £ 14.95

STYRELSEBERÄTTELSE
FÖR 1991

FÖRENINGENS 71:a årsmöte hölls den 8 mars
på Sällskapet i Stockholm med ett 70-tal deltagande

medlemmar.
Till ordförande omvaldes professor Gösta Winqvist med acklamation.
Som ledamöter i styrelsen för perioden 1991-93
omvaldes: Gösta Adelswärd, Fredrik von Feilitzen,
Klaus Stritzke, Fredrik Smedberg och Mårten
Smedberg. Som suppleant för samma period omval¬
des Lars E. Kers.
Revisorerna Göran Atmer och Per Boholm hade
avsagt sig omval. Nyval av revisorer för 1991: Jan
Pousette och Kristina Posse. Omval av Raymond
Pettersson som suppleant.
Valberedning: omval av Brita Söderberg och
Eva von Satzger.
Efter årsmötet höll landskapsarkitekt Kjell Lundquist ett mycket uppskattat föredrag om ”VÅR I
ALNARPSPARKEN - DIVERSE UTBLICKAR”
Nytt för året har varit idén med ”Årets träd”.
1991 var lindens år - en kvällskurs med 12 medlem¬
mar studerade under våren 10 lindarter. Avslutningsrapport kom på den första temadagen då lind¬
problematiken stod på föreläsningsprogrammet.
1992 blir lönnens år. Medlemmarna har tyvärr ej
under hösten erhållit dubbelårgången 1990/1991 av
Lustgården. Den har blivit försenad och kommer
att sändas ut under våren 1992.

Arbetsprogrammet för 1991
25 april vårvandring i HAGA LUSTPARK med
slottsträdgårdsmästare Harald von Knorring samt
landskapsarkitekt Klaus Stritzke. Några av delta¬
garna tittade på Fjärilsmuséet innan vandringen. Vi
informerades om parkens skötsel och vård, diskute-

rade träd, frös och drack varm vinbärssaft som
avslutning.
9-12maj HALLANDSÅS OCH BJÄREHALVÖN. En fulltecknad och välordnad resa ledd av
jägmästare Lennart Hildingsson. Vi besökte Tor
Nitzelius,som i Lustgårdens supplement 1990 be¬
skrivit sin växtintroduktion från ön Ullung i SKorea. Tor berättade om sitt insamlade material och
vi beundrade Ullung-rönnen, hängkatsuran, ( Cercidiphyllum japonica pendula ) och det japanska
bergkörsbäret, ( Prunus sargentii) På Rössjöholm

visade förvaltare Niels Nannestad gårdens skogs¬
bruk och landskapsvård. Dagen avslutades vid Sol¬
berga Margaretetorp där jägmästare Arne Eriksson
från Skogssällskapet visade försöksodlingar bl a
med japanska trädslag.
Lördagen den 11 maj med båt ut till Hallands
Väderö. En underbar vandring bland uråldriga
trädjättar, som fått falla överstyr och börjat växa
igen. Åter till Torekov för vidare färd till Båstad via
Hovs hallar. Sista dagen rundvandring på Norrviken.
Vi beundrade Rudolf Abelins skapelse, siktlinjen
mot vattnet och Japandalen, samt tittade på de väx¬
ter som skänkts av Tor Nitzelius. Resans tre dagar
avslutades med avskedslunch på Norrviken.

TYSKLANDSRESAN 13-25 maj 1991. En li¬
ten skara på 20 personer for med buss från Stock¬
holm för att under 12 dagar titta på parker i det forna
Östtyskland och i väst. Resan leddes av landskaps¬
arkitekt Klaus Stritzke som gjort denna resa i DDR
5 år tidigare med dendrologerna. Då studerades den
centralstyrda restaureringsmetodiken som kommer
att försvinna i och med Tysklands enande.
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Vårt första mål var en av Magdeburgs stadsparker
som Lenné ritat och som var nyrestaurerad. Vår
första övernattning i Dessau var spännande, hotellet
var stängt på grund av ägarbyte. Vi blev inkvarte¬

rade hos 10 olika familjer i byn så allt gick bra till
slut. Wörlitz, landskapspark efter engelsk förebild,
visades av landskapsarkitekt Ludwig Trauzettel.
Han har beskrivit parken och den påbörjade rekon¬
struktionen i Lustgården Årg. 66/67. Även Oranienbaum och dess orangeri ingick i vårt besök. Färden
gick vidare till Weimar och dess sevärdheter. Slottet
Belvedere och det imponerande orangeriet visades
av Trädgårdsdirektör Jürgen Jäger som också de¬
monstrerade planteringsmönstren från 1800-talet i
parken vid Tiefurt. På vägen till Dresden såg vi

renässansanläggningen vid Lichtenwalde. Barock¬
parken i Pillnitz från 1725 inklusive jättekamelian
från 1770 beskådades tillsammans med botanikern
Karl Schröder. Från Dresden gjorde vi en utflykt till
det enormt stora jaktslottet Moritzburg som låg
imponerande på en ö i en konstgjord sjö.
Så var vi framme vid det stora besöksmålet
Muskau, Furst Pücklers skapelse. En stor epok i
tysk trädgårdskonst. I dag ligger en del av parken på
polsk sida. Den har inte restaurerats men man hop¬
pas nu på ett samarbete beträffande restaureringen.
Parken började byggas 1815. 1845 tog pengarna slut
och anläggningen såldes. Den entusiastiske Pückler
började så i mindre skala med sin nästa skapelse som
också var vårt nästa besöksmål, Branitz.
Tisdagen den 21 maj kom vi till Berlin och bodde

i Wannsee helt nära Potsdam och Berlins centrum.
Babelsberg och Potsdam visades av Dr. H. Günther.
På Glinicke och Pfaueninsel var Dr. Seiler vår guide.

Både museibesök och konsert hann vi med innan vi
lämnade Berlin. På hemvägen mot Lübeck besöktes
Rheinsberg där restaureringsarbetena påbörjades
1976 under Dr. Kargs ledning. Han demonstrerade
de nyanläggningar och planteringsarbeten som skett.
Här åts den sista fältlunchen under resan,som tack
vare Mårten Smedbergs nyinköp alltid var god och
innehållsrik. Färjan tog oss till Trelleborg och bus¬
sen till Malmö där vi skildes från några av deltagarna
och Klaus Stritzke avtackades för den mycket spän¬
nande och innehållsrika resan. De flesta av ovanstå¬
ende resmål finns beskrivna i Klaus Stritzkes artikel
i Lustgården Årg. 66/67.
I juni 1991 DROTTNINGSHOLMSPARKEN.
En fin försommarvandring i parken tillsammans

med slottsträdgårdsmästaren Dan Haubo. 48 den-
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drologer deltog i lördagsprogrammet och fick veta
lite om en parkvårdares problem i dag.
12 juni EKEBYHOVSPARKEN. Kvällsvan¬
dring tillsammans med Marianne Wiman. Vi vand¬
rade i den vackra parken och Marianne berättade om
hur man i arbetsgruppen för Ekebyhovsparken till¬
sammans med Ekerö kommun rustar parken för att
aktsamt ta till vara dess olika värden. Vi åt vår mat¬
säck och lyssnade på berättelsen om gårdens historia
samt den restaurering som skett.
1 augusti

ROSENDALS. TRÄDGÅRD PÅ

DJURGÅRDEN. Trädgårdsmästare Lars

Krantz

visade oss trädgården och berättade om rosengården
och träden samt om trädgårdens historia.

23-25 augusti DALARNA. Bussresa ledd av
jägmästare Mårten Smedberg. Först såg vi Skogshögskolan i Garpenberg, där den vackra och nyrestaurerade herrgården samt allhuset med bibliotek
beundrades. Fina samlingar med preparat av unika
trädformer fanns samlade av kända skogsbotaniker
som Torsten Lagerberg, Nils Sylvén m fl. Parken
och arboretet snabbvandrade vi igenom innan fär¬
den fortsatte mot Kloster via Husbyringen, där vi åt
vår medhavda matsäck. Andra besöksmålet var Norhaga vid Hinsnoret, ett privathus med trädgård som
arkitekt Lars Israel Wahlman ritade till sin studie¬
kamrat bergsingenjör Lars Yngström. Trädgården
är i stort förfall men träarkitekturen och anlägg¬
ningen i sin nationalromantiska anda är intressant
att se. Middag på Insjöns hotell innan vi fortsatte till
natthärbärget vandrarhemmet i Leksand.
Lördagen 24 augusti besökte vi Karlfeldsgården
Sångs i Sjugare by. Både Anna Karlfeldt Larsson
och hennes syster Ulla Barentheim guidade i den
vackra och välskötta trädgården vid sjön Opplimen.
I lusthuset var Karl Axel Karlfeldts nobeldiplom
och medaljer utställda. Nästa besöksmål var Hildasholm i Leksand, en anläggning som byggts av Axel
Munthe och hans engelska fru Hilda PenningtonMellor. Det var sonen Malcom Munthe som visade
oss runt både i huset och trädgården. En intressant
anläggning med sina små trädgårdsrum och med sin
historia.
Vår sista dag var mycket regnig. Besöket i
ödegården vid Källslätten blev kort. Vi såg Linnés
jättelönn samt spår av terrassträdgården. Färden
fortsatte mot Falun-Hedemora till Ekolsund där
Börje Drakenberg guidade oss i parken. Som tack

överlämnades en gulbladig robinia ( R. pseudoacasia
’Friesia’).
TEMADAGARNA 1991, 11 och 12 oktober.
Rapport från lindkursen. Föreläsning av högskole¬
adjunkt Tomas Lagerström om botanik och identi¬
fiering av lindar samt om problematik i använd¬
ningen. Landskapsarkitekt Klaus Stritzke om linden
i historiska anläggningar och restaurering. Dan Haubo om Byggnadsstyrelsens inventering av Drott¬
ningholms lindar. Lindens krav och skötsel var
Klaus Stritzkes ämne som avslutade dagen. Andra
dagen studier av lindar i historiska anläggningar,
besök på Ulriksdal och i Drottningholmsparken. 30

sammanträden. I arbetsutskottet: Gösta Winqvist
ordförande, Helmuth Wanderoy, Mårten Smedberg,
GunhildSöderbaum resekommittén, Klaus Stritzke
skattmästare, Inga H. Jungstedt sekreterare.

Medlemsantal:
1990
Årsbetalande medlemmar
560
Årsbetalande familjemedlemmar 131
Ständiga medlemmar
130
Ständiga familjemedlemmar
19
Studerande medlemmar
15
Bytesmedlemmar
10
Summa

865

1991
568
106
132
23
17
10
856

dendrologmedlemmar deltog.

Inklusive 7 hedersledamöter

BILDVISNINGSAFTON fredagen den 15 no¬
vember. Arbetsåret avslutades som vanligt med en
bildvisningsafton där 60 medlemmar deltog för att
se på bilder från årets evenemang.
Gösta Winqvist visade bilder från besöket hos
Tor Nitzelius och från Rössjöholm. Om Hallands
Väderö och Norrviken berättade landskapsarkitekt
John Dormling. Tysklandsresan beskrevs och bildvisades av Lena Lövgren Uppsäll och sist berättade
Inga H. Jungstedt om resan till Dalarna. Kvällens
trevliga och goda avslutning med paté, ost, kex och
vin var ordnad av Margareta och Gösta Winqvist.

Föreningens styrelse vill till alla dem som med¬
verkat till att göra föreningen mera känd, organise¬
rat och lett resor samt på annat sätt hjälpt styrelsen
i dess arbete, få framföra ett varmt tack till alla och

Föreningens styrelse har under det gångna året
haft ett sammanträde och dess arbetsutskott tre

envar.

Stockholm i februari 1992

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
För styrelsen
Gösta Winqvist
ordförande

Inga H Jungstedt
sekreterare
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BREV TILL FÖRENINGEN

Föreningen för Dendrologi och Parkvård
Att: Prof Gösta Winqvist
Rindögatan 12
115 58 STOCKHOLM

Det är en stor glädje för mig att kunna meddela att Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet utsett Botaniska trädgårdens
förutvarande dendrolog Tor Nitzelius till hedersdoktor vid universitetet.
Han kommer att promoveras lördagen den 17 dennes vid en högtidlighet
i Göteborgs Konserthus.
Den stödskrivelse jag erhållit har, jämte motsvarande stödskrivelse från
andra håll, säkerligen haft avgörande inverkan på den positiva behand¬
lingen. Ett varmt tack!

Göteborg 8 oktober 1992
GUNNAR WEIMARCK
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