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Förord 
Innevarande års LusTGÅRDEN har tonvikt på 
dendrologi i lika hög grad som förra årets hade 
tonvikt på parkvård. 

Kenneth Lorentzon fortsätter sin beskriv
ning av Arboretum Flinck i Bjuv och redogör i 
en omfattande artikel för det skånska lignos
centrets tulpanträd och magnolior. 

Och LUSTGÅRDENS satsning på Östeuropa fort
sätter. 

Gennady Firsov, berättar om den stora kart
läggning av livsbetingelserna för lignoser från 
ryska Fjärran östern som Komarov-institutet i 
S:t Petersburg har gjort. I systematiska tabeller 
redogör han för vilka växter som klarar klima
tet i Leningrad, som inte är så olikt vårt eget. 

Mera dendrologi: Lennarth Jonsson skildrar 
Raivola lärkskogs öden under rysk, finsk och 
sovjetisk tid. 

De som är intresserade av trädgårdshistoria 
får också sitt: 

Juri Ktittner i Helsingfors berättar om palm
huset i S:t Petersburg, som en gång ritades av 
hans farfar och länge var en mönsteranlägg
ning bland Europas växthus. Huset hamnade 
i starkt förfall under sovjettiden, men man 
hoppas nu på en ljusare framtid. 

Maria Ignatieva har skrivit en spännande 
artikel om mystiken kring gamla ryska träd
gårdar från före 1700-talet. 

I samband med att Stockholm blir europeisk 
kulturhuvudstad 1998 presenterar vi utförligt 
Emma Lundberg-trädgården på Millesgården 
och mera översiktligt andra park- och träd
gårdsevenemang. 

Nyheter för i år är två typer av inslag: dels en 
debattartikel av ordinarie redaktören för LUST
GÅRDEN Kjell Lundquist, dels brev och inlägg 
direkt från läsarna. De senare finns både i 
avsnittet om stora träd och på en sida längst 
bak i årsboken. 

Liksom förra året går ett stort tack till Lars
Erik Kers vid Bergianska stiftelsen, som har 
gått igenom alla artiklarna och obönhörligen 
slagit ned på både botaniska och språkliga 
felsteg. 

Vidare står redaktören i stor tacksamhets
skuld till medlemmarna i redaktionkommitten 
som bistått mig på många sätt och i flera fall 
även skrivit egna artiklar. 

Violet Ashford har språkgranskat de artiklar 
som är på engelska och Ulla Meier står för kon
sekvensen i transkriberingarna från ryska till 
svenska och engelska. 

Siv Söderlund 
redaktör 
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DENDROLOGI 

Från vänster Magnolia denudata (mot huset), M. x loebneri 'Leonard Messel' med rosa blommor 
och 30-årig M. kobu s med typiskt bred kronform. 

Exoter i Bjuv II 

Tulpanträd 
och magnolior 

av Kenneth Lorentzon 

Detta är andra delen av Kenneth Lorentzons beskrivning av det berömda 
Arboretum Flinck. Första delen av 11 Exoter i Bjuv" publicerades i förra årets 
utgåva av Lustgården och handlade om ginkgo och koniferer. Lorentzon avser 

att senare återkomma med ytterligare ett avsnitt om lövträd. 

Arboretum Flinck började anläggas i Bjuv av Släktet tulpanträd (Liriodendron) 
Karl Evert Flinck år 1952 och har sedan dess Släktet omfattar två arter, L. tulipifera och L. 
utvecklats till en av Nordeuropas artrikaste chinense samt hybrider mellan dessa två arter. 
lignossamlingar. Arboretet är tillgängligt för L. tulipifera har länge odlats i milda delar av 
anställda, forskare, lärare och studenter vid Sverige. Huvudproblemet vid odling är att ar
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, men är ten, som också i Sverige utvecklas till relativt 
inte öppet för allmänheten. stora vackra träd, har ett mycket sprött gren-
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DENDROLOG] 

verk som lätt bryts sönder av stormar. 
I Bjuv finns tre stora träd, det största ca 16 m 

högt med ett stamomfång av 125 cm, som 
regelbundet blommar. Träden har vid flera till
fällen förlorat stora grenar i stormar. I ett ka
llare klimat får veden korta mer eller mindre 
outvecklade vedceller vilket ger skörheten hos 
trädet i Sverige. 

Det finns också i Bjuv ett 5 meter högt träd 
från en planta som selekterats i Schweiz för 
sina starkt orangefärgande blommor. I varma
re klimat blir blommorna genomgående kraf
tigare gul- till orangefärgade. 

L. chinense har helt nyligen introducerats i 
Sverige. Denna art anses avsevärt mindre här
dig än L. tulipifera. Två träd i Bjuv är ca 5 m 
höga. De såddes 1980 av frö som var vildin
samlat i Kina på 1500 m höjd, 30°N 116°E. Upp
gifterna om det geografiska läget för fröinsam
lingen väcker tvivel om artens framtid i Sver
ige. Träd från denna del av Kina är normalt 
inte härdiga i Sverige. 

I USA har flera korsningar genomförts mel
lan de två arterna. För ett par år sedan skaffa
de Flinck ympris från den bästa hybridformen, 
vars blommor uppgavs vara vackrare än de 
båda föräldraarternas. En ympad planta i Bjuv 
är nu 1 m hög och skadades inte vintern 1996-
97. 

Släktet magnolior 
I Bjuv finns ca 400 olika magnolior, från 18 m 
höga exemplar till nyympade sådana. Jag be
handlar här de två undersläkten som är av in
tresse för Sverige: 

I Magnolia 
Il Yulania 

I Undersläktet Magnolia 
Det finns 4 sektioner från vilka man försökt 
odla arter i Sverige. Totalt erbjuder emellertid 
detta undersläkte betydligt mindre för svensk 
magnoliaodling än undersläktet Yulania. 

Följande odlas i Bjuv. 

Sektion Rhytidospermum 
M. biloba (= M. officinalis var. biloba) 

Jraseri 
hypoleuca (= M. obovata) 
macrophylla ssp. macrophylla 
macrophylla ssp. ashei 
tripetala 

Sektionen är mycket heterogen och kommer 
säkert att omstuvas med hjälp av de DNA
analyser som nu kan genomföras. De analy
ser som redan har genomförts tyder på detta. 

Baserat på de erfarenheter som gjorts i Sve
rige med magnoliaodling räknat från 1930-
talets slut är inga magnolior inom sektionen 
Rhytidospermum härdiga utanför zon 1. Av 
äldre magnolior återfinns endast M. hypoleuca 
och tripetala som mycket sällsynta träd. 

I Bjuv har M. biloba, fraseri, hypoleuca och 
tripetala utvecklats väl till trevliga småträd. M. 
macrophylla har blommat men är inte perma
nent pålitlig utan måste ses som en kortlivad 
gäst i ett längre perspektiv. 1990-talets långa 
heta somrar utan nederbörd har förändrat 
detta mönster. Några träd har dött av tork
skador, andra har förlorat många grenar. 

Av sällan odlade arter har M. biloba utveck
lats till ett ca 7 m högt vackert träd som blom
mar regelbundet. De stora bladen, som är 
biloba (har delad bladspets) är i mitt tycke sek
tionens vackraste. I USA där arten odlas i stör
re utsträckning har den visat sig dåligt härdig 
i klimat motsvarande vårt. 

M. fraseri har sällan odlats i Sverige men ett 
40 år gammalt och 8 m högt träd i Bjuv har 
trivts väl i många år och blommat regelbun
det. Trädet har vid begynnande blomning ljus
gula blommor som bleknar till vitt och har en 
utsökt doft. Vid bladutspringen har bladen en 
rödaktig färg och de får sedan även en bra rost
röd höstfärg. Bladen har bladöron vid basen. 
Under 90-talet har trädet förlorat de flesta äldre 
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DENDROLOGI 

M . acuminata som 
Flinck vill kalla 

'Kenneth's Delight'. 

grenarna men tycks ha en god självregenere
ringsförmåga. 

Som nämnts är M. macrophylla inte härdig i 
Bjuv. Ett exemplar har dock blommat med en 
blomdiameter av 48 cm! Bladen har bladöron 
och är jättelika. 

M. tripetala omnämns endast därför att mag
noliahybridisatören Phil Savage i Bloomfield, 
Michigan, framhållit värdet av en klon som 
han erhållit från södra Pennsylvania både 
beträffande växt, blad- och blomstorlek. Klo
nen kallas 'Bloomfield'. Fröavkomma till den
na klon har distribuerats till många magno
liaodlare. De enda två äldre träd av M. tripetala 
som överlevt 90-talets somrar i Bjuv är fröav
komma från 'Bloomfield'. 

Ett par yngre exemplar från södra Ohio har 
också klarat sig oskadda. En rekommendation 
till presumtiva svenska odlare av M. tripetala 
är: skaffa material antingen från södra Penn
sylvania eller södra Ohio, ty där finns inte bara 
de vackraste utan också de härdigaste träden. 

Inom sektionen finns ett antal hybrider. M. 
biloba, hypoleuca och tripetala står nära varand
ra och hybridiserar ohämmat. Dessa hybrider 
finns i Bjuv men har ännu inte nått den utveck-

ling som möjliggör en selektionering. Andra 
hybrider inom sektionen har skapats fram
förallt i USA. En sådan är M. Jraseri x hypoleu
ca, vilken även den finns i Bjuv. 

Sektionen Rhytidospermums magnolior har i 
flera fall korsats med arter ur sektionerna Oya
ma och Magnolia, avsiktligt eller spontant. 

HybridenM. x wiesnerii (= M. x watsonii) har 
uppkommit i Japan. Den har okänd bakgrund 
och har odlats i Europa och Nordamerika i 100 
år. Denna hybrid är populär men ej helt lätt
odlad. 

I Göteborgs botaniska trädgård, där föräldra
arterna M. hypoleuca och M. sieboldii växt bred
vid varandra, har flera gånger hybridfrö upp
stått. Dessa hybrider som tillhör grexgruppen 
M. x wiesnerii har större vitalitet än ursprungs
formen. 

Stefan Matsson har funnit en spontanhybrid 
med ett trädlikt vackert växtsätt och en vack
er stor blomma. Även den hybriden finns i 
Bjuv. Intressant är att en spontanhybrid har 
uppstått mellan M. wiesnerii och M. hypoleuca. 
Den växer mycket bra och odlas i Bjuv. 

Phil Savage har korsat M. biloba, hypoleuca 
och tripetala med x M. wiesnerii och fått fram 
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DEND ROLOGI 

intressanta hybrider av vilka en namngivits, 
'Pink Nighties'. De odlas i Bjuv. 

Tor Nitzelius har korsat M. hypoleuca med 
wilsonii och kallat hybriden M . x gothoburgensis. 
Den har vackra blommor och förefaller vital. 
Den växer i Bjuv. 

En spontanhybrid mellan M. tripetala och 
sieboldii har fått namnet 'Charles Coates' och 
återfinns i sortimentplantskolor i dag. Den har 
funnits i Bjuv i 40 år och blivit en mycket stor 
planta men dött tillbaka på grund av ålder och 
torka. Mycket värdefull för en allmännare 
trädgårdsodling. 

M. macrophylla ssp. macrophylla och ssp. ashei 
har korsats med M. sieboldii. Tvärt emot vad 
man kunde förvänta sig har hybriden med den 
sydliga ssp. ashei visat sig härdig i Bjuv. Den 
är ca 2 m hög och har inte blommat ännu. 
Plantorna från macrophylla-korsningen är ännu 
för små för att bedömas. 

M. virginiana har spontant korsat sig med 
tripetala. Denna korsning som upptäcktes i 
England 1808 är den tidigast kända magno
liahybriden och har erhållit namnet M. x 
thompsoniana. Den har vackra blåaktiga blad 
och vita tulpanlika blommor som inte är på
fallande men har en stark, ljuvlig doft. Den är 
härdig i Bjuv. 

Samma korsning som gjordes i USA för någ
ra år sedan och som kallas 'Urbana' har inte 
visat sig vara härdig i Bjuv. En annan ameri
kansk hybrid, mellan M . hypoleuca och M. vir
giniana kallad M. 'Nimbus', har inte heller den 
visat sig härdig i Bjuv. 

I USA har Phil Sa vage korsat M. macrophylla 
~ned virginiana. Denna korsning som är inter
mediär i blad- och blomstorlek och mycket 
vacker, har han kallat 'Birgitta Flinck'. Hybri
den har klarat -35 °C i USA, men det lilla ex
emplar som finns i Bjuv skyddas tills vidare. 

Sektion Magnolia 
Den nordliga underarten av M. virginiana (ssp. 

virginiana) med ursprw1g från dess nordligaste 
utpost i Massachusetts, har visat sig härdig i 
Bjuv men växer långsamt. Ett 5 m högt, 40 år 
gammalt träd blommar årligen liksom ett par 
yngre exemplar. Arten, som är mycket vacker 
med sitt blåaktiga vintergröna bladverk, blom
mar på högsommaren med rundade blommor 
som öppnar sig mot kvällen och doftar då som 
mest. 

Sektion Oyama 
Denna sektion omfattar 4 arter som alla blom
mar vid unga år. Alla har blommat i Bjuv. M. 
sinensis, globosa och wilsonii är ömtåliga och 
lämpar sig för amatörer att odla i skyddade 
områden. I Bjuv, liksom i vissa andra delar av 
Skåne, finns M . sinensis. Denna form, som 
odlas här, är en fröavkomma från en magno
liasamling i Danmark. Den är så härdig att man 
kan misstänka en inkorsning av M. sieboldii. 
M. globosa har blommat men ej varit härdig 
någon längre tid. M. wilsonii har odlats och 
växt upp till 5 m höga träd. Träden blommade 
och satte frukt regelbundet. De krossades dock 
i en vinterstorm för några år sedan av ett 
fallande träd. 

M. sieboldii är den mest betydelsefulla mag
nolian för Sverige inom denna sektion. Den är 
jämte M. acuminata den i Sverige härdigaste 
arten. 

Huvudproblemet i samband med odling av 
sektionen Oyamas magnolior är att d e är 
mycket känsliga för torka. Särskilt utsatta 
verkar rötterna vara. De tål såväl torka som 
hög temperatur dåligt, och stora delar av rot
systemet kan slås ut. Vid en barfrost leder det 
till att resten av rotsystemet kollapsar och 
plantan kan dö mitt i sommaren till synes 
oförklarligt. 

Under de torra förhållanden som rådde i 
Bjuv under 90-talet dog alla utom en tetraploid 
form, M. sieboldii, ympad på M. kobus. Sorten 
kallas 'Genesis'. Den var helt oberörd av tor-
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M. x soulangiana 'Verbanica', den eleganta senblommande sorten 
som borde odlas oftare i våra trägårdar. 

M. acuminata var. subcordata av en ovanligt god 
färgform. Just en sådan här planta kunde vara en 

start i en jakt på gula magnolior. 

M. 'Butterflies', en av de sorter som låter sig 
mikroförökas och sakta börjar spridas. 
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kan, blommade och satte frukt. Både blad och 
blomblad är tjockare än på diploida former, 
vilket förmodligen skyddar mot torka. Blad 
och blommor är också mera motståndskraftiga 
mot sen nattfrost än diploida former. 

Il Undersläktet Yulania 
Sektion Yulania 
M. dawsoniana 

denudata 
sprengerz 
sargentiana 
campbellii 
zenu 

M. dawsoniana har överlevt i Bjuv i 40 år med 
skydd, blommat en gång men nu dött ned till 
marken. Den är olämplig för odling i Sverige. 

M. denudata har odlats länge i Västeuropa, 
men jag känner inte till något träd i Sverige. 
De s.k. M. denudata som återfinns i enstaka 
trädgårdar är vitblommande M . x soulangiana. 
M . denudata är i Bjuv ett 40-årigt kraftigt träd, 
planterat mot en södervägg och ca 7 m högt. 
Blomningen är rik och regelbunden men tidig 
- ibland i början av april. Jag påstår att arten 
har bruna blommor, då nattfrosten ofta ändar 
den vita blomprakten. Phil Savage skrev i en 
artikel att om han likt Noak skulle bemanna 
en ark så skulle han av magnoliorna välja M. 
denudata. De rent vita blommorna, ca 7-10 cm 
höga, är först halvslutna och senare utbredda. 

M. denudata-hybrider som växer i Bjuv: 
M. denudata x sprengeri 'Diva'. Uppdragen 

från frön. Bjuvsplantorna har blekrosa blom
mor och är inte värdefulla. En planta från 
samma sådd som Flinck planterade hos sin son 
i sydvästra Skåne är praktfull med stora rosen
röda blommor. 

M. denudata korsad med olika arter av sek
tion Buergeria: 

M. denudata 'Sawada's Pink' x M. cylindrica 
som fått namnet 'Fireglow', är ett litet träd med 

små, lätt rosa blommor med en glänsande röd 
fläck vid blombasen. Härdig i Bjuv. 

M. denudata x M. salicifolia. En s.k. Wada
hybrid som kallas 'Snow White'. I Bjuv är den 
inte blomrik nog för att vara värdefull. Härdig. 

M . denudata x M. stellata. Denna korsning har 
genomförts ett par gånger. Den bästa och härd
igaste avkomman som valts ut är 'Emma 
Cook'. Blommorna påminner om små M. 
denudata-blommor. Härdig i Bjuv. 

M. denudata-korsningar med sektion 
Tulipastrum: 

För kallare områden är dessa de viktigaste 
hortikulturella hybriderna. 

M. denudata x liliiflora (= M. x soulangiana) . 
Denna grupp av hybrider har i nära 200 år 
svarat för den popularitet som magnolior för
värvat i västvärlden. Under senare år har poly
ploida former framkommit som i de flesta fall 
är något mindre härdiga men med odlings
värde i zon l. Wada introducerade den poly
ploida 'Picture' vilken kan ha blommor som 
är nästan dubbelt så stora som en normal M. x 
soulangiana. 

Amos Pickard i sydöstra England selekte
rade från 'Picture'-avkomma en rad magnolior 
som han namngav. De bästa är kanske 'Ruby', 
'Smetterling' och 'Sundew'. Dessa är härdiga 
nog för zon 1 och växer i Bjuv. 

Ett par andra mer klassiska sorter fungerar 
väl i Bjuv och rekommenderas av Flinck. M. 
'Rustica Rubra' växer bättre och har ett mer 
upprätt växtsätt än den mera slarviga 'Lennei'. 
Bägge är mörkt vinröda med rundade blom
mor. 'Verbanica' är en ljusrosa sort med ett 
mycket sent utspring om våren vilket gör att 
den vanligen undslipper de sena vårfrosterna 
i södra och västra Sverige. 

En grupp mera ömtåliga hybrider är de s.k. 
Gresham-hybriderna, vilka är trippelhybrider 
där den icke härdiga M . x veitchii ingår. Av 
dessa har tre odlats en längre tid i Bjuv, näm-
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ligen 'Royal Crown', 'Sayonara' och 'Tina Du
rio' . Den förstnämnda har rosemöda blommor, 
de båda andra har vita. Under stränga vintrar 
förlorar de blomknopparna och kan frysa till
baka, men de har aldrig frusit till marken. 'Tina 
Durio' är kanske den härdigaste av alla Gres
ham-hybrider. 

M. acuminata x denudata (se acuminata, sid 15) 

M. sprengeri 
I Bjuv odlas klonen 'Diva', ett träd med stora, 
doftande, djuprosa blommor i mängd. Den 
uppges i litteraturen inte vara härdig. I Bjuv 
är det äldsta trädet ca 20 år, planterat mot en 
västervägg. Det har blommat regelbundet de 
sista 10 åren och har aldrig vinterskadats. 

Ett 10 år gammalt träd som ympats från 
moderträdet vid Caerhays Castle, Cornwall, 
har blommat i 3 år. Flincks träd står mot en 
östervägg. M. sprengeri 'Diva' är en bra för-

älder, speciellt som pollengivare. 
I Bjuv har hybriden M. liliiflora var. nigra x 

M. sprengeri 'Diva' vuxit bra och är nu ett 9 m 
högt träd som aldrig vinterskadats och som 
blommar rikligt varje år. Trädet blommar på 
bar kvist med stora, upprätta, stjärnlika och 
röd-purpurfärgade blommor. Hybriden kallas 
'Galaxy'. Ett syskon till 'Galaxy' som fått nam
net 'Spektrum' växer långsammare, har busk
form och mörkare och ännu vackrare blom
mor än 'Galaxy'. I Bjuv står tre buskar av 'Spek
trum' ca 2 m höga, men de har hittills vägrat 
att blomma. 

En hybrid som är ännu vackrare är 'Paul 
Cook', en korsning mellan M. x soulangiana 
'Lennei' och M. sprengeri 'Diva'. Ett blomman
de träd i Bjuv krossades i en vinterstorm men 
har ersatts med en yngre planta. 

M . acuminata x M. sprengeri 'Diva' (se acumi
nata, sid 15). 

M. soulangiana av den holländska allmänna odöpta typ som sålts under lång tid 
i plantskolorna. Här ett 40-årigt träd i Flincks trädgård. 
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M. macrophylla. Blommande planta med skydd . 
Notera snöret som håller upp den tunga 

blomman. 

M. 'Ultimate Yellow', en av de allra bästa nya gula 
sorterna. 

M. sargentiana och M . campbellii är inte här
diga. Hybrid, se M. acuminata (sid 15). 

M. zenii, som nyligen introducerats från Ki
na, har planterats i Bjuv eftersom arten visat 
sig härdig och blommade i Arnold Arboretum 
utanför Boston på USAs östkust. I Bjuv har en 
liten planta nätt och jämt lyckats hålla sig vid 
liv. 

Sektion Buergeria 
I denna sektion ingår en rad populära och 
förhållandevis härdiga magnolior. Från Japan 
kommer: 

M. x soulagiana x M. Cljlindrica 'Virgo' (föreslaget 
namn) . Vackra alabastervita blommor vackert 

draperande grenarna . 

M. acuminata x sprengeri 'Diva ', en sensationell 
blomma med en säregen färgsättning. 

M . kobus 
salicifolia 
stellata 

Från Kina kommer: 
M. amoena 

biondii 
cylindrica 

M. kobus är allmänt känd i sin diploida form 
men i Bjuv finns också tetra- och octoploida 
former. Den tetraploida formen 'Norman 
Gould' är långsamväxande men blommar rik
ligt varje år. Blommorna har tjocka tepaler, 
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M. acuminata-hybrid av okänd härkomst men 
med enastående stora vackra blommor på 

soulangiana-lik planta. 

M. 'Galaxy' med jättelika blommor på bar kvist. 

vilka är mera motståndskraftiga mot vårfrost 
än diploida träds blommor. 

M. x 'Marillyn' är en hybrid mellan M. lilii
flora var. nigra och M. kobus och växer busk
artat. Moderträdet i USA är ca 5 m högt. Unga 
plantor finns i Bjuv. Blommorna är röd-pur
purfärgade. Tepalerna är ca 12 cm långa. Trä
det blommar rikligt. Blommorna har stor likhet 
med vissa av Kosars hybrider och med moder
plantan, men hybriden är 1-2 zoner härdigare. 

M. salicifolia är i odling oftast förväxlad med 
dess hybrider och med M. kobus. I Bjuv finns 
ett par äkta M. salicifolia. Hybriderna med kobus 

har i Bjuv trivts bättre än M. kobus x stellata
hybrider (= M. x loebneri). M. x kewensis från 
Kew (London) är i Bjuv ett ca 18 m högt träd 
som blommar rikligt med relativt små blom
mor. 

M. 'Wada's Memory' från USA har upp
skattats mycket i USA och Europa och växer 
också bra i Bjuv. Trädet blommar rikligt med 
blommor vars tepaler hänger utåt. Totalin
trycket är emellertid tilltalande och ger en 
känsla av fjärilar i flykt. 

M . 'The Spire' är ett arbetsnamn för ett träd 
som dragits upp i Bjuv. Trädet är smalväxande, 
ca 12 m högt och rikblommande med relativt 
små blommor. Syskon till detta träd har spritts 
i Bjuv och alla har visat sig vara synnerligen 
rikblommande. Det finns i Bjuv ytterligare 
några namngivna former som jag väljer att 
utelämna då de har lägre odlingsvärde. 

M. stellata 
Denna art förekommer vild endast på två loka
ler i Japan. Den ena lokalen ligger i ett bergs
område där arten utvecklas till ca 7 m höga 
småträd. Blommorna är vita till röda. Alla M. 
stellata som selektionerats under de senaste 50 
åren är avkomma till en införsel av ovannämn
da form som ibland kallas M. stellata var. keis
kei. 

Följande kloner har betett sig väl i Bjuv: 
M. 'Centennial' vitblommande från Arnold 

Arboretum 
'Dawn' rosa från Washington D.C. 
'Jane Platt' från USAs västkust, rosa 
'Royal Star' vit, östra USA 
'Waterlily' 1l 

'Water Lily' 1l vit, Hilliers selektion 

1) Dessa två till hopplös förvillelse lika namn har sin 
förklaring i att de har olika ursprung. Den förstnämnda 
kommer från USA och var marknadsledaren innan 
'Royal Star' kom. Den har också ett mera upprätt 
växtsätt än den senare formen som döpts av Hilliers i 
England och som är mera kompakt och bredvuxen. 
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Wada har selekterat en form som kallas 
'Chrysanthemijlora' som har fyllda små ljusrosa 
blommor. Flinck är kallsinning på grund av 
dess uppförande i Bjuv. 

M. stellata ingår i flera viktiga hybridgrup
per: 

M. x loebneri (stellata x kobus) . (Även omvänt 
föräldraskap har samma namn.) 

I Bjuv odlas bl.a. följande kloner: 
'Ballerina' 
'Donna' 
Flincks grupp 2l o 
'Encore' 
'Leonard Messel' o 
'Neal McEchern' 
'Merrill' 
'Pirouette' 
'Spring Snow' o 
'Stardust' o 
'White Rose' o 

De som markeras med o förordas av Flinck. 
Alla är vitblommande utom 'Leonard Mes

sel' som har rosa blommor. 

Kasar-gruppen: 
Korsningar mellan M. stellata och M. liliijlora. 
Dessa korsningar utfördes vid National Arbo
retum i Washington D.C. Åtta av klonerna fick 
namn efter flickor som arbetade på arboretet 

2) Flincks grupp är en grupp plantor som framställdes 
som kontrollerade korsningar för att utröna huruvida M. 
kobus och M. stellata var goda egna arter eller om de 
kunde höra samman rent släktmässigt. Pollineringen 
utfördes i Japan av professor Kawakami där dessa två 
arter korsades med varandra med bägge som mödrar i 
respektive korsning. Resultatet blev två familjer där alla 
med M. kobus som moder blev lika sin moder med glest 
upprätt växtsätt. Där M. stellata var moder blev alla 
plantor fingreniga och bredvuxna, ett växtsätt som inte 
återfinns i handeln. 
Då alla plantor inte blev intermediära utan liknande 
respektive moder kan man dra slutsatsen att det rör sig 
om två väl skilda arter. 
Ur denna grupp utmärker sig ett par ur M. stellata x 
kobus-familjen särskilt. 

år 1955. Gruppen kallas ibland i USA 'The 
Girls' och alla 8 klonerna finns i Bjuv. Flinck 
uppskattar 'Ann', 'Pinkie' och 'Susan' mest. 
'Ann' och 'Susan' har nästan röda blommor, 
medan 'Pinkie' har lätt rosa . 

'George Henry Kern' är en likartad hybrid 
som också finns i Bjuv. Den har finare grenar 
och mindre, ljusare rosa blommor. 

M. cylindrica 
Det råder oenighet om huruvida den tidiga 
introduktion som skedde från Kina (Lu Shan) 
representerar arten eller möjligen är en hybrid. 
Lu Shan-formen har odlats i Bjuv under ca 40 
år och är en långsamväxande magnolia som 
är mycket blomrik. Dess vita blommor är 
sektionens vackraste. I Bjuv finns också ett ex
emplar som har uppdragits från vildinsamlat 
frö och som inte har blommat. 
Arten är känslig för torka. Den är en bra för
älder. 

I Bjuv finns ett halvt dussin träd av hybriden 
M. denudata x M. cylindrica. De är uppdragna 
från frö och varierar i höjd från 4 till 10 meter. 
Blommorna är vita, något mindre än M. de
nudatas men om möjligt ännu elegantare. Des
sa träd har lidit av de senaste årens torka, vilket 
fördröjt en eventuell selektion och namngiv
ning. 

En i Bjuv härdig hybrid, 'Fireglow' (= M. cy
lindrica x denudata 'Sawada's Pink') har in
troducerats av P. Savage. Den har ganska små 
blommor som är lätt rosa med en glänsande 
röd fläck vid basen av blombladen. 

I Bjuv finns små plantor av klonen 'Albatross' 
(= M. cylindrica x M. x veitchii). Denna hybrid 
har 25 cm vida, vita blommor. Förvånande nog 
har plantorna i Bjuv klarat de senaste två vint
rarna. 

M. amoena 
Kan närmast beskrivas som en kinesisk rosa
blommande M. salicifolia. Ett ungt exemplar 
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har visat sig härdigt i Ohio, USA. I Bjuv finns 
en tvärhand hög planta från vildinsamlat frö . 

M. biondii 
Är i Kina en motsvarighet till den japanska M . 
salicifolia . Blommar mycket tidigt och risken är 
stor att blommorna förstörs av nattfrost. Till 
skillnad från M . salicifolia har tepalerna röd
färgad bas med en röd strimma som avsmalnar 
uppåt. I Bjuv har arten visat sig relativt härdig. 
Den största plantan är ca 3 m hög men är 
blomovillig och har hittills endast producerat 
en blomma. 

Sektion Tulipastrum 
Sektionen omfattar två arter: M. liliflora från 
Kina och M. acuminata från Amerika. 

M. liliiflora 
Kan i sina härdigaste former kanske klara sig 
i zon 1 i Sverige men är inte permanent härdig 
i Bjuv. Förvånande nog är den emellertid en 
mycket värdefull förälder som ger härdig och 
ofta vacker avkomma. 

M. acuminata 
Denna art växer vild från Kanada till Florida. 
I sin nordliga form är den ett 30 m högt mäktigt 
träd. I Georgia förekommer den också som 
småträd och som buskformiga typer, vilka ti
digare särskildes som en egen art, M. cordata. 
Numera råder enighet om att behandla denna 
form som en varietet, M. a. var. subcordata. I 
Bjuv utgör M . acuminata och dess hybrider den 
viktigaste delen av magnoliaplanteringarna. 

M. acuminata var. acuminata är representerad 
av flera vackra träd. De två viktigaste är dels 
ett 40-årigt träd som Flinck kallat 'Kem1eth's 
Delight' och som växer kraftfullt med grenar 
ned till marken och har blommor med nästan 
dubbel normalstorlek med gult färginslag i 
den normalt blågröna färgen, dels en insam
ling som Flinck gjorde för en del år sedan i 

övre New York State. Blommorna på denna 
insamling är klart gula. 

M. acuminata var. subcordata. Det finnns ett 
halvt dussin former av denna varietet i Bjuv. 
De två vackraste selektionerna är 

'Skyland's Best' Växer buskformigt och 
blommar från ett par 
decimeters höjd. 
Blommorna är klart gula 
och skålformade 

'Miss Honey Bee' Blir ett litet bredvuxet, 
något vekt träd med 
bågiga grenar och vackra 
gullvivegula blommor 
som har normal 
acuminata-form. 

Hybrider 
Det är förvånansvärt att ingen försökt utnyttja 
M. acuminata för magnoliakorsningar förrän 
för omkring 50 år sedan. Då gjordes den första 
korsningen mellan M. acuminata och M. lilii
flora. Två selektioner har namngivits. Den 
första korsningen kallas M. x brooklynensis 'Eva 
Maria'. Den blir ett ett litet träd med blommor 
som har inslag av rött, grönt och gult. Färgen 
är säregen och speciell. Den andra korsningen 
kallas 'Woodsman' och har samma typ av 
blommor som 'Eva Maria'. De växer långsamt 
och tveksamt i Bjuv. I USA anses M. x brook
lynensis 'Woodsman' vara den bättre hybriden. 
Erfarenheterna i Bjuv pekar på det motsatta. 

Liksom det på sin tid var en målsättning att 
korsa fram storblommiga gula rosor, har man 
eftersträvat att få fram gulblommande magno
lior. Sedan man gjort klart för sig att den gen 
som styr gulblommigheten i magnolia är hårt 
bunden till cellkärnan och att M. acuminata där
för måste vara moder i alla korsningar, startade 
ett omfattande korsningsarbete i USA. I Bjuv 
finns för närvarande ca 30 namnade kloner 
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med gula blommor i olika nyanser, alltifrån 5 
m höga träd ned till nyympade plantor. Det 
kommer att ta tid att utvärdera dessa för 
svenska förhållanden. 

Den första gulblommande magnolian fick 
för ca 20 år sedan namnet M. 'Elizabeth' . Den 
är endast gul i knopp och bleknar efterhand 
till en krämvit nyans. Ett 5 m högt träd i Bjuv 
har visat sig mycket pålitligt och blommar 
rikligt och regelbundet. Flinck tror att det 
ympats på acuminata vilket haft en positiv 
effekt. 

I USA har man vid jämförande försök funnit 
'Elizabeth' härdigast av alla gulblommande 
magnolior. 'Elizabeth' är hybriden mellan M. 
acuminata och M. denudata. Den bästa djupt 
gula magnoliahybrid som blommat i Bjuv är 
'Ultimate Yellow'. Blommorna är ungefär 15 
cm i diameter och öppet skålformade. Trädet 
blommar på bar kvist. 

M. acuminata har ytterligare en merit vid 
korsningar, nämligen att den förhöjer härdig
heten om den fungerar som moder. Många 
korsningar har gjorts mellan M. acuminata och 
skönblommande, icke härdiga magnolia-arter. 
I Bjuv finns åtskilliga sådana. 

Några exempel: 
M. acuminata x sprengeri 'Diva', som är sådd 

från frö och 20 år gammal, har stora blommor 
som är närmast rosafärgade med ett grönt 
inslag. Såväl växt som blomma tilltalar de 
flesta. Trädet är 9 m högt. 

Träd som inte blommat är M. acuminata x 
campbellii, 6 m högt och oskadat, samt M. acu
minata x sargentiana var. robusta, 3 m högt och 
oskadat. 

Möjligheten att dessa korsningar skall berika 
sortimentet i Sverige med nya sorter är stor. 
Redan att skapa en begränsad tillgång på plan
tor av de nyheter som nämnts från Bjuv kom
mer att ta tid. Flera faktorer bidrar till detta, 
bl. a. att ympning av magnolior inte är någon 
särskilt enkel process. Den skall kombinera 

tillgången på bra grundstammar, hant
verksskicklighet och god eftervård i klimat
reglerat växthus, vilket kan vara svårt att sam
ordna. Plantor kommer att marknadsföras 
genom firman Gullmarsplant. 

Kapitel om odling och härdighet får anstå 
till ett annat tillfälle, då artikelns omfång an
nars skulle utökas avsevärt. Även det sorti
ment som förekommer i handeln har meren
dels utelämnats, eftersom kännedom om dessa 
plantor lätt kan inhämtas på annat sätt. 

En viktig sak att fundera på är föröknings
sättet. Flinck menar att det står utom allt tvivel 
att magnolior ympade på M. kobus och M . 
acuminata ger de plantor som på sikt utvecklas 
bäst. M. acuminata anser vi vara den bästa av 
de två. På egen rot vet man att M . stellata och 
M. x soulangiana med respektive sorter fung
erar bra. Om mikroförökade plantor vet man 
ännu för lite och särskilt om deras långsiktiga 
uppförande. Då man vanligen avser att odla 
en magnolia under lång tid så är detta en viktig 
aspekt. 

Källa 
Artikeln baseras på anteckningar och intervjuer av och 
med Karl Evert Flinck. 

Om författaren 
Kenneth Lorentzon är verksam som lärare och forskare 
vid Institutionen för landskapsplanering, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Alnarp. 

The article presents tulip trees (Liriodendron) and 
magnolias in Arboretum Flinck in south Sweden. 
Started by Karl Evert Flinck in 1952, this arboretum 
now contains one of the largest collections of 
ligneous plants in northern Europe. 
In Lustgården 1996 Kenneth Lorentzon described 
ginkgoes and conifers al Arboretum Flinck; in a 
coming issue he will give an overview of deciduous 
trees. 
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Lärkskogen vid Raivola 
• 0 • 

s1unger pa sista versen 
av Lennarth Jonsson 

En stor del av den berömda lärkskogen vid Raivola på Karelska näset 
har överlevt både världskrig, stormar och sovjetisk vanskötsel och kan nu åter 

besökas. Men det är i elfte timmen - de äldsta träden är 260 år gamla 
och närmar sig slutet på sin normala livslängd. 

Raivola är i litteraturen förknippat med poe
ten Edith Södergran (1892-1923) som bodde 
där om somrarna och även dog där. Men byn 
på Karelska näset strax innanför Finlands 
gräns till Ryssland/Sovjetunionen fram till 
1940 har haft betydelse även utanför poesin. 
Fört.ex. S:t Petersburgs societet var Raivola 
en av semesterorterna på Näset. 

Men det viktigaste som hände i Raivolas 
historia - åtminstone från dendrologisk syn
punkt - var planteringen av lärkskogen på 
1700-talet. Bakgrunden är följande: 

Förutom Östersjöprovinserna hade Sverige 
genom freden i Nystad 1721 förlorat Keks
holms län och östra Viborgs län, d .v.s. Karel
ska näset. Nu ville tsar Peter också ha en flot
ta som skulle motsvara hans ställning bland 
stormakterna. Han anlade bl.a. basen Kron
stadt på en ö utanför sin huvudstad S:t Pe
tersburg. 

Lärkträ till master 
För att bygga upp en flotta krävdes virke från 
träd med lämplig form till fartygens olika 
delar. Särskilt höga var kraven på trä till mas
ter. Därför beslöt Peter att en skog av lärk 
skulle planteras för mastproduktion. Jfr sven
ska kronans plantering av ek på Visingsö. 

För lärkplanteringen valdes ett område ca 

3,5 km sydväst om Raivola by. Lärkskogen 
blev en del i den ryska inbrytningen i den gen
uint finska bygd som Ingermanland och Karel
ska näset var. Några ryska invånare fick inte 

Ett robust träd 
Exemplar av lärk från Raivola finns bl.a. i Arboretum 
Mustila i södra Finland. Vi citerar från arboretets 
vägledning för besökare: 
Larix sibirica, prov. Raivola i Karelen, ursprung 
Archangelsk, men utökat med material från Ufa
området i Ural, planterad 1928. Proveniensen har 
odlats i Finland i över 200 år och trädet är mycket 
resistent mot insekter och svampsjukdomar. Det är 
dessutom ytterst rötbeständigt vilket gjort det 
populärt till stolpmaterial och till båt- och brobygge. 

Det är tydligt att raivolalärken har en utomordentlig 
ekologisk anpassning. Denna exceptionella tolerans 
måste delvis bero på det ytterst varierande klimatet 
i Archangelsk men kan också bero på en korsning 
mellan olika klimatiska ursprung. 
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"Det är sällan man 
får gå i en skog 
med en medelhöjd 
på träden av sådär 
40m." 
Timo Louna i en 
rapport från finska 
Dendrologiska 
Sällskapets 
exkursion till 
Raivola i juni 1993. 

"You rarely have 
an opportunity to 
walk among trees 
with an average 
height of 40 m. " 
Timo Louna in a 
report from the 
Finnish Dendro
logical Society's 
excursion to 
Raivola in June, 
1993. 
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Villmanstrand 
(Lappeenranta) • e Keksholm 

(Käkisalmi) 

~=A 
Kivinebb (Kivennapa) 

~ 
eRaivola 

Idag ligger Raivola i Ryssland, inte långt från S:t 
Petersburg. På den finländska tiden gick gränsen 

från Systerbäck i en stor krök åt väster, sedan 
norrut mot Ladoga. 

Raivola förrän 1802 då arbetskraft impor
terades till ett järnbruk som fanns där under 
ett antal år. 

Känslan för Raivola lärkskog skulle mer 
omfattas av finländarna än ryssarna. Så t.ex. 
berättas det att Cajander - forstprofessor och 
bl.a. statsminister vid tiden för de s.k. Mosk
vaförhandlingarna 1939 - med bestörtning re
agerat på erbjudandet att "räta" gränsen 
(Kuokkalakröken utmed gränsån Systerbäck) 
för att stilla Stalins krav på Finland, just där
för att Raivola lärkskog skulle gå förlorad för 
Finland. (Eller som Paasikivi lär ha kommen
terat det: Cajander var beredd att gå i krig för 
några träds skull!) Tänk om världen i övrigt 
hade en sådan känsla för dendrologin! 

Den ryska byråkratins kvarnar malde emel
lertid långsamt, då som nu, och de första 
planteringarna kom inte igång förrän 13 år 
efter tsar Peters död, d.v.s. i maj 1738. Lärk
skogens verklige skapare var den tyske forst
mästaren Fockel. 

Lärk (Larix sibirica) förekommer inte natur-

ligt väster om Onega/Vita havet. Därför fick 
man börja med att samla in frö i trakten av 
Archangelsk - en nog så svår uppgift på den 
tiden. 

Fröna såddes i den norra delen av den nu
varande lärkskogen och det finns fortfarande 
träd kvar från denna sådd. Det måste betrak
tas som remarkabelt med tanke på skogens 
fortsatta öden - hårda strider under andra 
världskriget och inte minst alla stormar som 
dragit fram över Näset. En orkan med en vind
hastighet på 40 m/ s drabbade t.ex. Raivola den 
23september1924 och fällde 634 träd. Under 
orkanen steg vattnet i Neva vid S:t Petersburg 
inte mindre än 3,68 m. 

En skog blir till 
Marken som besåddes var svedjeland som 
enligt Fockel till en del burit säd året före och 
till en annan del var bevuxen med gräs och 
små fröplantor av al och björk. Den tidigare 
odlade marken breddsåddes, medan den 
övriga delen besåddes i fåror med en halv 
meters mellanrum. 

Några år senare utvidgades planteringen 
söderut med utgallrade plantor från den tidi
gare insådden. De planterades i regelbundna 
rader och med ett avstånd av två ryska fam
nar (4,3 x 4,3 m). Därmed är även dessa från 
1738 och totalt utgör denna åldersklass nära 
fem hektar av skogens totala ca 20 hektar. 

Största delen av skogen härstammar från 
1770-talet då sammanlagt 12 ha planterades på 
bägge sidor om Lintulaån. Det skedde genom 
att plantor utsattes i snörräta rader på 2 x 2 
ryska famnars avstånd. I övrigt vet man inte 
så mycket om denna plantering. 

Den sista utvidgningen av skogen gjordes 
1805-1821, det mesta sannolikt 1812, men den
na gång mindre än 2 ha. Avstånden mellan 
plantorna var ungefär som förut. På andra 
sidan ån planterades också ca 2 ha, men med 
halva det tidigare plantavståndet. Där gick 
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Plan över lärkskogen vid 
Raivola, upprättad 1921 av 
Lauri Ilvessalo. Där finns 
bl.a. de fasta provytor 
inlagda som finländska 
Skogsforskningsinstitutet 
använde fram till ryssarnas 
erövring i vinterkriget 
1939-40. 
I-V Rena lärkbestånd. 
VI-IX Blandbestånd av lärk 
och inhemska trädslag. 
1-8 Fasta provytor. 

Plan of the larch forest at 
Raivola, drawn up in 1921 by 
Lauri Ilvessalo. It features 
sample plots used by the 
Forest Research Institute of 
Finland until the Soviets 
conquered the area in the 
war of 1939-40. 

.1: X leh/i/cuasta / -JA 0.sa.stqjen. I-V Pure larch stands . 
VI-IX Mixed stands of larch 
and domestic tree species. 
1-8 Permanent sample plots. 

,_J&t. '"""'a4M~ ,._,.,.,,..j,,.,, 

" " lellltkuusta ~ J(oeatqja 
k•li.rn ,.~.I- ~rk•ilw.A:us- ...... ··< "-Tte ja potku 

många av plantorna ut och en blandskog av 
lärk, tall, gran och björk uppstod. 

Ytterligare två små områden är sannolikt 
resultat av breddsådd av lärk och tall eftersom 
lärkträden växer med oregelbundna avstånd 
jämsides med lika gamla tallar (från åren runt 
1820). 

På 1920-talet då Finland blivit självständigt 
gjordes noggranna inventeringar av Raivola 
lärkskog. Den egentliga skogen utgjorde då 

18,4 ha och blandskogen 3,3 ha. Upp till 2 km 
runt lärkskogsområdet finns spridda lärkar i 
åldrar från ett par hundra år och yngre. De är 
nästan undantagslöst självsådda. 

Nyupptäckt 
Efter finska kriget 1808-1809 kunde år 1812 det 
s.k. gamla Finland, d.v. s. östra delen av Vi
borgs län återförenas med Finland. På så sä tt 
hamnade Raivola åter i Finland, men lärksko-
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gen förblev i rysk ägo. Ranta härad stod för 
övervakningen av skogen tills den år 1869 
"upptäcktes" av lektor A.G. Blomqvist vid 
Evois forstinstitut. Blomqvist berättade om sin 
upptäckt för skogsdepartementet och forst
institutet i S:t Petersburg som hittills inte känt 
till skogen. 

Området förblev i rysk ägo till freden i Dor
pat (Tartu) 1920 då finska staten övertog ägan
det. Från 1922 förvaltades det av forstveten
skapliga försöksanstalten. Det förenades med 
Ikolajärvi och Luntula kronopark så att Raivola 
försöksområde kom att omfatta ca 5 500 ha. 

Efter Stalins erövringar av sydöstra Finland 
hamnade området i sovjetiska händer. Från 
Raivolas sovjetiska tid är inte mycket känt. 

Naturförhållanden 
Raivola lärkskog är ur klimatsynpunkt belägen 
på gränsen mellan mellersta Rysslands ekzon, 
Fennoskandias barrskogszon och Fennoskan
dias ekzon, på ungefär samma latitud som 
Mariehamn. 

Följande meteorologiska data är från 1920-
talet 

Månad jan feb mar apr maj 
Temp °C -8,5 -8,5 4,5 2,3 8,6 
Årsmedeltemperatur: 3,4 oC. 
Nederbörd 
imm 47 39 38 34 35 
Årsmedeltal: 624 mm. 

Absolut temperaturmaximum anges till +35 °C 
och minimum till -39 °C, men krigsvintrarna 
lär ha varit ännu kallare. Snötäcket den 15 mars 
lär i medeltal vara ca 40 cm. Björken är löv
bärande omkring 141 dagar. 

Raivolaområdet är mycket utsatt för vår
froster, men faran är mindre inom själva lärk
skogen - de höga trädkronorna skärmar av. 

Lärkskogen ligger ungefär 50 m över havet 
och som överallt på Karelska näset har de lösa 

jordlagren avsatts efter istiden. Terrängen är 
växlande. Mot Lintulaån går ganska djupa 
sänkor som delar in skogen i mindre delar. 
Sluttningarna är på en del ställen branta. 
Kullarna öster om ån reser sig t.o.m. 25 m över 
den. 

Den västra stranden är betydligt mindre 
dramatisk. 

Ytlagren varierar i sammansättning. I de fles
ta lundartade kärr finns hård lerblandad sand 
under humuslagret, vilket stoppar lärkrötter
na och gör att rotsystemet blir flackt. Detta 
gäller även på en del jämnare marker av hård 
lerjord med meterdjupa sprickor i vilka röt
terna tränger ner och plattas till. Högre belägna 
marker täcks ofta av en mycket fin sand, där 
rötterna kan utvecklas normalt. 

I taxeringen från 1921 betecknades 91 pro
cent av området som skogsmark och 3 procent 
som vattendrag. Skogsmarken var av genom
snittstyp för Näset. 

På 1920-talet konstaterade den finländske 
professorn Olli Heikinheimo att Raivola lärk
skogsområde hade de virkesrikaste bestånden 

jun jul aug sept okt nov dec 
13,8 16,5 14,5 9,7 4,1 -1,3 -6,1 

52 55 83 58 62 66 55 

av inhemska trädslag i Finland. I den äldsta 
delen från 1738 fanns även efter orkanen 1924 
det tätaste lärkbeståndet: 409 lärkar och 920 
m3 per hektar. 

Skogen på provyta m 8 (finländska forstvet
enskapliga försökanstaltens konstanta provyta 
på 400 m 2

) hade med omkring 2000 f m3 norra 
Europas högsta virkesmassa. 

I området anträffades även vilt växande ädla 
trädslag: ek (Quercus robur), lönn (Acer plata-
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noides), alm (Ulmus glabra), lind (Tilia cordata) 
och hassel (Corylus avellana). 

Skötsel av växlande kvalitet 
Av allt att döma förekom under tsartiden inte 
någon skötsel utan bestånden fick utvecklas 
som naturskog. Tack vare det goda utrymme 
de planterade lärkarna fick utvecklades de i 
yngre år jämförelsevis fritt. Det var först un
der den finländska tiden som området kom att 
få en rationell skötsel. 

Hur antalet lärkar förändrats finns några 
uppgifter om från 1903. Dessutom gjorde fin
ska staten en taxering 1892, då ryssarna ville 
sälja skogen: 

År 1892 1903 1921 
Antal lärkträd 8437 6607 6011 
Virkesmassa m3 

- 10632 13760 

Det minskande antalet träd beror huvudsak
ligen på stormskador. Enligt Olli Heikinheimo 
återstod 1927 ca 50 procent av de ursprung
ligen planterade lärkträden. De äldsta lärkarna 
var då 35-40 m höga och växte fortfarande årli
gen 5-30 cm, beroende på bonitet. 

Då Raivola lärkskog var en av Nordens all
ra äldsta skogskulturer och ett vackert bevis 
på vad man kunde åstadkomma genom skogs
odling, syftade skötseln under den finska tiden 
till att bevara den som ett "manande och för
pliktigande exempel". 

Nya kulturbestånd anlades för att föryngra 
och därmed trygga lärkskogen även när de 
ursprungliga träden blivit överåriga. I luckor
na som uppstod i lärkbestånden förordades 
plantering av ask (Fraxinus excelsior och F. 
pennsylvanica). På strandängarna planterades 
klibbal (Alnus glutinosa) och de ädla trädslag 
som nämnts ovan. Ek från Runsala - Åbos 
berömda ekskog - planterades 1925. Hararna 
var dock ett gissel, särskilt för lövträden. 

Dessutom anlades försöksplanteringar av 

jättetuja (Thuja plicata), hemlock (Tsuga '1etero
phylla) och douglasgran (Pseudotsuga menziesii) 
i bäckdalarnas bördiga lundar. På ca 1 ha såd
des kontortatall (Pinus contorta var. murrayana). 
Dessutom planterades 2 ha med pichtagran 
(Abies sibirica). 

Frökälla för Finland 
Raivola lärkskog har varit en betydelsefull 
frökälla för Finland. Sedan 1870-talet används 
raivolalärkens frö till skogsplantering. 

Insamlingen krävde ett speciellt förfar
ingssätt eftersom träden var så höga. Första 
förutsättningen var naturligtvis ett gott fröår 
som därtill borde infalla då gran och tall har 
dåligt med kottar. Man var nämligen beroende 
av hjälp från korsnäbbar (Loxia). Då de äter av 
fröna på kottarna faller många frörika kottar 
nästan oskadade ner från trädtopparna. Ju 
färre kottar andra trädslag hade desto bättre 
skörd av lärkfrö. Även snö och storm rev ner 
kottar. 

Raivolalärken var en eftertraktad proveniens 
och under den finländska förvaltningen ex
porterades frö av Larix sibirica till många 
länder, t.ex. Japan, Bulgarien och USA. Till och 
med på Island har Raivolaproveniensen ut
vecklats förvånansvärt bra. 

Proveniensen finns bevarad i Finland i någ
ra bestånd. Särskilt två i sydöstra Finland bör 
nämnas: vid Kitee och på Punkaharju (i när
heten av Nyslott) . 

Raivola idag 
För många finländska skogsmän och dendro
loger har det varit ett eftertraktat mål att åter 
få besöka lärkskogen. Först 1993 lyckades Den
drologiska Sällskapet ordna en exkursion dit. 
En av deltagarna, Timo Louna, skildrar in
trycken: 

"Besöker man den äldsta delen ger skogen 
ställvis ännu ett beaktansvärt majestätiskt in
tryck. Det är sällan man får gå i en skog med 
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Träden har stått så tätt att blott en liten grön tofs 
högst uppe finns kvar. 

The trees stand so closely together that only a 
little green tuft remains at the top. 

en medelhöjd på träden av sådär 40 m. Dock 
börjar det troligen vara i elfte timmen att få se 
lärkskogen. Träden är i starkt och stadigt för
fall. Mest beror det på trädens höga ålder -
omkring 260 år - men delvis också på att rys
sarna totalt försummat all omvårdnad. T.ex. 
från den legendariska provytan nr 8 har ryss
arna idag mätt upp beskedliga 1300 m3 per ha. 
Träden har stått så tätt att blott en liten grön 
tofs högst uppe finns kvar. Stormarna har där
för gått hårt fram. 

Ryssarnas hantering av eld har också läm
nat spår och försvårat den naturliga föryng
ringen. Dock är gamla lärkträd rätt skyddade 
mot markbränder av sin tjocka skorpbark." 

Eila Kallio försöker famna en av lärkarna på den 
legendariska provytan nr 8. 

Eila Kallio embracing one of the larch trees in the 
legendary sample plot No. 8. 

Om Raivola lärkskogs existens åter blir känd 
bland naturälskare i Norden kanske någon 
antar utmaningen att göra en dokumentation 
som Blomqvist gjorde vid sin upptäckt 1868 -
innan det blir för sent. 

Överforstmästare Risto Savolainen från det 
finska Skogsforskningsinstitutet har i sam
förstånd med S:t Petersburgs Skogstekniska 
Akademi nyligen återupptagit mätningarna i 
Raivola lärkskog. Det har också på senare år 
blivit lättare att arrangera exkursioner till sko
gen. 

Raivola har numera på ryska fått namnet 
Rosjtjino (=skog), vilket syftar just på lärksko
gen. 
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The famous larch forest (Larix) near Raivola in 
Russian Karelia between the Gulf of Finland and 
Lake Ladoga has survived world wars, high winds 
and Soviet mismanagement and can be visited 
again . But it is high time - the oldest trees are 260 
years old and approaching the end of their normal 
life-span. 
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Kunniga bönder i Urshult 
odlade frukt utan slott 

av Allan Gunnarsson 

Fruktodlingen i Urshultsbygden var okänd eller misskänd bland 
fruktodlingsförståsigpåarna ännu vid 1900-talets början. De ansåg att frukt skulle 
odlas så som slotten och godsen gjorde. Men så småningom fick de lära sig att södra 

Småland faktiskt var landets rikaste fruktbygd - baserad på folkliga traditioner. 

Den kommersiella fruktodlingen i Urshults
bygden - inklusive angränsande delar av 
nordöstra Skåne och västra Blekinge - är som 
folkligt baserad verksamhet i allmänhet betyd
ligt äldre än i andra delar av landet. Med få 

Uråsa + -""-

Öster
sjön 

undantag var fruktodlandet på andra håll en 
angelägenhet för de högre stånden och träden 
var insatta i ett planlagt och symmetriskt träd
gårdssammanhang. Men här, i de gamla gräns
trakterna mellan Sverige och Danmark, har 
inte odlingen av frukt på samma sätt varit 
klasskiljande. 

Varför har då fruktodlingen fått denna sär
prägel i Urshultsbygden? 

Jag ser åtminstone fem delvis samverkande 
förhållanden som medverkat till att skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för en folklig 
fruktodling. 

Lövängarna: För det första har regionen kar
akteriserats av en förhållandevis stor slåt
terängsareal. Här gynnades eller planterades 
t.ex. ask och lind för hamling, och här avde
lades ett eller flera områden som trädgårdar -
det vill säga fruktträdgårdar. 

De vildväxande fruktträden: I anslutning till de 
stora sjöarna i södra Småland och nordöstra 
Skåne, där klimatet och jordmånen är gynn
samma, har de vildväxande men kultur
gynnade fruktträden varit mycket allmänna. 
Särskilt gäller det vildapeln och närstående, 
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Blommande apel i Herberts fruktäng i Munkanäs, Urshult. 
Flowering apple-tree in Herbert's orchard at Munkanäs, Urshult. 

förvildade apeltyper. Härmed fanns en bas att 
utnyttja för odling av smakliga fruktsorter. 
Odlarna behövde inte köpa in några träd
plantor. Det räckte att de fick tag på ympris 
och kunde leja någon ympningskunnig för att 
sätta in ympriset i de befintliga vildstam
marna. Investeringskostnaderna kunde där
igenom hållas låga. 

Kunskaperna: Som en tredje faktor antar jag 
att lantbefolkningen hade en god kännedom 
om de vildväxande, fruktbärande trädens bi
ologi och krav på växtplats och skötsel. 

Fruktvällingen: Den fjärde förutsättningen 
har att göra med fruktens roll i kosthållet. 
Frukt var ett viktigt födotillskott under hös
tarna för husdjuren, särskilt grisarna. Frukten 
användes också i matlagningen - den koktes 

och silades med vatten till ett slags dricka som 
kallades "äpple-dross" . Dessutom späddes 
matvällingen eller "bänk vällingen", som be
stod av vatten, mjölk, jäst/ surdeg och matres
ter med äppeldrickan för att friska upp sma
ken.Troligtvis torkades även frukt för soppa 
och andra maträtter. 

Mångsyssleriet: En femte förutsättning var 
mångsyssleriet i regionen, som byggde på de 
naturgeografiska förhållandena . Åkerbruket 
var relativt blygsamt. Höproduktion domi
nerade på inägomarken och användes som fo
der till de ofta omfattande djurbesättningarna, 
skogen nyttjades för jakt och bärplockning. 
Träden var råvara för ved, virke, tjära, kol, 
pottaska m.m. Ur sjöarna hämtade man fisk. 
Troligen stimulerade mångsyssleriet till större 
öppenhet för nya verksamheter. 
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"Svanhalsade", välsvarvade päron frestar vägens vandrare i byn Munkanäs, Urshult. 
"Swan-necked", well-shaped pears tempt the wayfarer in the village of Munkanäs, Urshult. 

Dessa fem faktorer verkade sammantagna 
för fruktodlingens framväxt och utbredning. 

Till en början konsumerades antagligen den 
mesta frukten i närmiljön. Beroendet av för
säljning kan knytas till den expansion som 
inleddes i slutet av 1700-talet och tog ordentlig 
fart under 1800-talets andra hälft. 

De vilda fruktträdens historia 
Varför är de vildväxande fruktträden då så 
vanliga i regionen? 

Frågan har inget tillfredsställande svar. Så 
egentligen är det kanske lika bra att acceptera 
följande sägen som en förklaring: 

När Vår Herre skapade Skåne gjorde han sig så 
renons på mylla att han rakt inte visste vad han 
skulle ta sig till med nästa landskap. At de nor
ra delarna räckte jorden något så när, men ju 

längre det bar mot söder, desto tunnare blev 
)ordlagret, desto mera sten måste läggas på. 
Värst blev det ner mot Blekingegränsen. Men 
när Vår Herre såg det lät han sprida ut ett fång 
fruktträdsfrön över trakten och med det fick den 
låta sig nöja. Den trakten var Urshult. 

Men spekulera kan man ju trots allt göra, och 
en som gjort det är landskapshistorikern Mår
ten Sjöbeck. Han tyckte sig se ett likartat hög
frekvensmönster i spridningen för vildapel och 
fossil sjönöt. 

Sjönöten (Trapa natans) är en sötvattensväxt 
med ett ätbart, njutbart och näringsrikt frö, 
som förekommit som postglacial värmetids
relikt i sydsvenska sjöar ända fram till vår egen 
tid. Den sista lokalen fanns i sjön Immeln i 
Nordostskåne. Fossilt har man funnit den i en 
rad sjöar i Nordöstra Skåne, Blekinge och de 
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Päronträd och apel i beteshage vid gården Sporrakulla i Nordöstra Skåne. Päronträdet i förgrunden 
som indikerar flerhundraårig odling på platsen finns fortfarande kvar. 

Pear tree and apple tree in an enclosed pasture at Sporrakulla in north eastern Skåne. 
The pear tree in front indicating several-hundred-year-old culture is still there. 

östra delarna av Kronobergs län. Dessa fynd 
har tydligt kunnat relateras till platser med 
rika lämningar från stenåldersbosättningar och 
kopplats till dessa som ett viktigt födoämne 
som troligen introducerades och spreds av då
tidens människor. 

Sjöbeck menar att apelns frukter kan ha 
hanterats och använts på likartat sätt och fått 
sin största spridning i de centrala stenålders
distrikten i anslutning till vattensystem som 
Mörrumsåns och Helgeåns. 

En annan kulturbetingad faktor är samban
det mellan grisar och fruktträd. Två trädslag 
till bör placeras in i grissällskapet - bok och 
ek. Båda trädslagen producerar mängder av 
ollon som i alla tider varit en viktig grisföda 

och båda var vanligare i äldre tiders kultur
landskap. 

Det var här i Skånes, Blekinges, Hallands och 
Smålands skogs bygder som förutsättningarna 
för ollonbaserad svinuppfödning var bäst. Sär
skilt under medeltiden, men i avtagande grad 
fram till senaste sekelskiftet, utmärkte sig des
sa trakter genom sina stora svinbesättningar. 
I dessa trakter gynnades även andra bärande 
träd såsom vildapel och vildpäron för de kom
pletterande bidrag de kunde ge till grisarnas 
matsedel. 

I två uppsatser i Sveriges Pomologiska För
enings Årsskrift åren 1942 och 1943 diskuter
ar Anton Sörlin geologins och jordartsförhål
landenas betydelse för fruktodlingen. 
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Plommonhage vid stuga på ön Kläcklingen i Åsnen. Träden är en rotäkta 
gulplommontyp med kraftig rotskottsskjutning. 

Plum orchard near a cottage on an island in Lake Åsnen. The trees ha ve yellow fruits 
and vigorous root suckers. 

Han menar att den yppiga lövskogsvege
tationen, lövängarna och fruktträden kring 
Åsnen och de nordskånska sjöarna främst 
beror på de geologiska förutsättningarna. Trots 
en relativt fattig berggrund är vegetationen rik 
och marken gynnsam för fruktträd. 

En relativt lös och grovkornig-blockig ytjord 
överlagrar en tät bottenhorisont i svaga till 
relativt branta sluttningar. Detta medger en 
ytnära transport av vatten som är rikt på syre 
och mineralnäringsämnen, med positiv inver
kan på växtligheten. Därtill kommer lokal 
påverkan av kalkhaltiga mineral. 

Fruktodlingens introduktörer 
Eftersom den ängsbaserade fruktodlingen var 

en folklig odlingsform och dessutom fritt och 
naturligt integrerad i landskapet utan sym
metrisk ordning, blev den sällan sedd och upp
märksammad av dem som hade en annan bild 
av hur fruktodling bör bedrivas. Den bildade 
och skrivande delen av befolkningen ansåg att 
frukt skall odlas så som den odlas vid slott och 
gods, d.v.s. i särskilt avdelade fruktträdgårdar 
under strikt ordning. 

Introduktionen av fruktodlings- och ymp
ningskonsten kan hänföras till tidig medeltid 
eller ännu tidigare, spekulerar kapten D. M. 
Klingspor i Hylten-Cavallius-föreningens års
bok 1925: 

Kanske var det någon av våra södergående vi
kingar, som på nio- eller tiohundratalen med-

LUSTGÅRDEN 1997 29 



DENDROLOGI 

förde dem (kärnorna) som värdefullt byte från 
något strandhugg på Frankrikes eller Siciliens 
kuster, eller kanske var det helt enkelt en nord
gående oxdrivare, som ett eller annat sekel sen
are fått dem med sig hem från ett rastställe utan
för någon av de apelgårdar, som vuxit upp om
kring klostren och de förnämligaste sätesgård
arna i vårt land. 

Fruktodlingens språkrör 
Trots odlingens omfattning och den export 
som ökade genom en nyöppnad järvägslinje 
med station i Urshult år 1901, förblev traktens 
odling föga känd i övriga landet - åtminstone 
i fruktodlingskretsarna. När Sveriges Pomolo
giska Förenings Årsskrift år 1912 publicerade 
en uppräkning över de viktigaste odlingsom
rådena i landet nämndes inget om Urshults
trakten. I Kronobergs län finns ingen frukt
odling att tala om, menade man uppe i Stock
holm. 

Redan i ett följande kvartalshäfte rättades 
saken till. Där kunde den sedan år 1901 i trak-

Våren har kommit till en 
fruktäng i byn Törnabygd, 
Urshult. Äppelträden som 
dominerar är ympade i 
platsvuxna vildaplar vilket 
ger en stor variation i ålder, 
sorter och avstånd mellan 
individerna. 
Springtime in the village of 
Törnabygd, Urshult. The 
apple trees have been 
grafted on wild apple trees 
which makes for great 
variation in age, species 
and space between trees. 

ten boende och fruktodlande kaptenen D.M. 
Klingspor visa klara siffror på att Urshult vid 
denna tid var Sveriges rikaste fruktbygd. 

Kanske är det just som språkrör för och 
marknadsförare av traktens odling som Kling
spor kom att betyda mest. Han kom utifrån, 
såg traktens skönhet och kvaliteer och beslöt 
sig för att arbeta i och för denna trakt. 

Åtminstone vad gäller fruktodlandet höll 
han sig metodmässigt till traktens traditioner. 
Han utvecklade metoderna utan att bryta mot 
traditionens huvudprinciper. Han blev en kan
ske inte livsnödvändig men absolut stimu
lerande injektion på det lokala planet. 

Nationellt fick han tidens fruktodlingsför
ståsigpåare att motvilligt acceptera att även 
den urshultska fruktodlingsmodellen var ett 
fungerande och givande sätt att odla frukt vid 
denna tid. Men nog anar man att de fina her
rarna från huvudstaden och landets bild
ningsställen ibland hade svårt att dölja sin 
skeptiska och överseende hållning till ett så 
folkligt och naturnära fenomen. 
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En jämförelse mellan ängs- och 
åkermarksodlingens system 

Min beskrivning av ängsodlingens system 
grundar jag i viss mån på litteratur i ämnet 
och i hög grad på skifteshandlingar från ett 
25-tal byar i nordöstra Skåne, västra Blekinge 
och angränsande delar av Kronobergs län. 

Störst betydelse för min bild av detta od
lingssystem har dock fältstudierna haft - i 
framför allt Villands härad och Urshultsbyg
den. Här har jag via relationsstudier i odlingar 

ÄNGSODLING 

Odlingens terränganslutning 
Oftast organiska gränslinjer relaterade till land
skapets småskaliga brutenhet och morfologi. 

"Odlingshinder" 
Ofta stort inslag av stenblock och odlingsrösen. 

Fältskikt/flora 
Slåtterhävdad ängsflora - ofta mycket artrik om 
ej gödsling förekommer. Om gödsling under 
träden dominerar finns få kvävegynnade arter 
där, medan floran i gläntorna kan vara rik. Ofta 
av rödven- eller svinrotsängs-typ. 

Trädfiguration 
Oftast naturgiven och mycket oregelbunden med 
synnerligen växlande avstånd . 

Fruktslag och fruktsorter 
Numera dominerar äppelträden mycket mer än 
tidigare. I äldre odlingar fanns även mycket päron 
och plommon. 
Stor sortvariation med såväl gamla som nyare 
sorter om odlingen har kommersiell inriktning. 
Fruktslagen och sorterna ej kvartersindelade. 

Trädens ålderssammansättning 
Fri blandning av unga, medelålders och gamla 
träd. Vildstamsunderlag ger träd med lång livs
längd. 

och odlingsrester, mark-, fältskikts- och frukt
trädsstudier samt genom intervjuer med odlar
na fått relativt ingående kunskaper, som jag 
sedan har kunnat jämföra med skifteshand
lingarnas vittnesbörd om platserna. 

Dessa erfarenheter sammanfattar jag här i 
en parallell jämförelse med åkermarksod
lingens system. 

ÅKERMARKSODLING 

Om möjligt rätlinjiga gränser för rationell red
skapsskötsel, särskilt i anslutning till samman
hängande åkermarksområden och slättbygds
kultur. 

Få odlingshinder - om möjligt bortröjda. 

Bar, brukad mark, ibland med ogräs/gräsbevux
na band. 

Symmetrisk med i idealfallet raka rader och lika 
trädavstånd. 

Varierande fruktslags- och fruktsortssamman
sättning men ofta relativt enhetliga kvarter med 
samma fruktslag och samma sort. 

Oftast enhetlig, kvarterinsdelad åldersstruktur. 
Moderna underlag ger träd med relativt kort 
livslängd. 
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ÄNGSODLING 

Träd storlek 
Konkurrenssituationen ger i regel måttligt stora 
träd. Tidigare relativt fri kronutveckling. I dagens 
aktiva odlingar beskärning för låg kronhöjd och 
lättåtkomlig frukt. 

Planterings- och förnyelseförfarande 
Ympning i befintliga eller från omgivningen 
inflyttade vildstammar. Fortlöpande förnyel
seinsatser över hela ytan . Ofta omympning av 
tidsenliga sorter i äldre träd. 

Markvård och fältskiktsskötsel 
Lieslåtter en eller flera gånger om året. Undan
tagsvis förekommer slåtter med motorredskap. 
Höet torkas och används som djurfoder, alt. läggs 
som gröngödsling och marktäckning under 
träden i dagens mest aktiva odlingar. Efterbete 
om odlingen ej har kommersiell inriktning. Kräver 
träd med högt ympställe (koympning) och högt 
ansatt kronbas. 

Gödsling 
Förr ofta naturgödsel under det enskilda trädet 
med trolig oregelbundenhet tidsmässigt. Numera 
gödsling så gott som enbart i kommersiellt in
riktad odling. Hö, natur- eller handelsgödsel strös 
under kronan. 

Besprutning 
Förekommer i måttlig omfattning i kommersiellt 
inriktad odling. 

Beskärning 
Förr och i dagens odlingar utan kommersiell 
inriktning måttlig-ringa beskärning. I dagens 
kommersiellt inriktade odlingar beskärning för 
lättåtkomlig frukt. 

For centuries fruit experts did not realise the great 
value of the orchards in the Urshult area in south-east
ern Sweden. The farmers of Urshult grew their ap
ples, pears and plums according to their own local 
traditions - disregarding the rules set by the big es
tates !hat dominated the fruit trade in the 19th and 
early 20th centuries. 

ÅKERMARKSODLING 

I äldre odlingar med kraftigväxande underlag ofta 
mycket stora träd på grund av god närings- och 
vattentillgång. Numera allt mindre trädstorlekar. 

Systematisk plantering och förnyelse med "färdiga" 
plantor. Förr då träden hade en längre livslängd 
förekom ofta omympning. 

Mekanisk eller kemisk ogräsrensning . Mark
luckring. I aktuella fall avslagning av gräs/ogräs
bevuxna partier. 

Mer eller mindre riklig gödsling beroende på mark
status. 

Tidigare mycket intensiv. Nu försök att behovsan
passa. 

Hård och målinriktad beskärning, under senare 
delen av 1900-talet för låg kronhöjd. Med allt mera 
svagväxande plantor minskar detta behov. 

Om författaren 
Allan Gunnarsson är universitetslektor vid Institutionen för 
landskapsplanering i Alnarp med särskild inriktning mot 
vegetationsskötsel och landskapsvård. 
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Världens tjockaste träd, en sumpcypress, finns nära Oaxaca i Mexico. 

Stora träd 
i när och fjärran 

Stora träd efterlyste vi i förra årets Lustgården. Vi blev bönhörda. Men skicka gärna 
in flera bilder och uppgifter om träd som i någon mening är "stora". 

Listan på sidan 36 behöver t.ex. ständigt uppdateras! 

Vi börjar med världens tjockaste träd, det 
berömda El arbol del Tule, en mexikansk 
sumpcypress (även kallad ahuehuete eller 
Montezumacypress), Taxodium mucronatum. 
Den står invid kyrkan i byn Santa Maria del 
Tule utanför Oaxaca i sydvästra Mexiko. En-

ligt Guinness rekordbok 1993 är trädet ca 36 
mi omkrets. 

Enligt Gerd Krtissmann i Handbuch der Nadel
gehölze, är trädets ålder högst hundra år, skriv
er Claes Nordmark som har sett cypressen på 
plats i Mexico och tagit fotot här ovan. Krtiss-
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man skriver också att trädet troligen bildats 
genom sammanväxning av ett antal individ
er. 

Världens äldsta träd - och dessutom de 
högsta och grövsta -framgår av ett franskt 
verk som Poa Hellqvist presenterar på sidan 
37, men som tyvärr inte längre går att köpa. 
Vi publicerar också efter ett tips av Fredrik 
Smedberg en skildring av jätteträden i Kali
fornien, hämtad från John Steinbecks triv
samma "Resa med Charley". 

Från Sten Baner på Sjöö, Örsundsbro i Uppland 
kommer fotot av en lind, Tilia europea 'Zwarte 

Linde' som mäter 8,54 m i brösthöjd (strax under 
sidostammarna). 

Sveriges högsta och grövsta 
Sveriges högsta träd är - så vitt vi vet - en 47 
meter hög gran i Värmland. Richard Sterving 
har noterat att alla tiders till stamomfånget 
största gran blev 5,8 m i omkrets. Det var den 
s.k. Riseberga-granen, som stormfälldes 1945. 

Mera välkänt är att rekordet för alla landets 

34 

"Min favorit är Gällstaö-eken" (en Mälarö nära Stockholm), skriver Claes Nordmark, Danderyd, 
som också har tagit fotot. "Den har nu en omkrets på 9,92 m, så den har vuxit bra sedan 1933 

då den mätte 8,67 m vid brösthöjd, enligt Stockholmstraktens Natur- och kulturminnen 1935." 
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I Danmark, alldeles framför Gurres Slottsruin 
7 km väster om Helsingör har Richard Sterving 

hittat denna "ståtliga representant för jättealmar", 
mätande 6,10 m vid brösthöjd - 10 cm mer än den 

grövsta svenska almen. 

träd, över 13 m, innehas av K vill-eken i Rums
kulla i Småland. 

På nästa sida visas en tabell där vi presente
rar Sveriges högsta och grövsta träd enligt de 
uppgifter vi har tillgång till idag. 

Vi är mycket tacksamma om någon läsare 
kan komplettera med nyare mätningar! 

Ett par av de största träden i landet har ny
ligen fallit, bl.a. den stora asken vid Esplunda 
slott i Närke, som mätte 7,30 m i omkrets. 
Samma öde har den stora lönnen i Humle-

Sveriges största bok fanns länge vid Ingasäter 
norr om Skövde, men den bröts av 

våren 1997. Den bok som visas här står också 
vid Ingasäter och är med sina 6,52 m också en av 

Sveriges grövsta. 

gården i Stockolm rönt. Nyligen avbruten är 
också en väldig bok i Ingasäter norr om Sköv
de. En annan bok några få meter ifrån den är 
nästan lika stor men överträffas bl.a. av en bok 
i Habo, som nu är införd i tabellen. 

Några mycket grova träd har rapporterats i 
Södra Skogsägarnas tidning Södra: alm 7,90 m 
(Sommen), ask 8,25 m (Näsby, Braås) och gran 
3,86 m (Rönås). Uppgifterna är dock knapp
händiga varför vi tills vidare avstår från att 
införa dem i vår tabell . 
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Sveriges största träd 

Högsta höjd och största omkrets 
Träds lag Höjd Omkrets År Lokal Källa 
Al , klibb- Alnus glutinosa 29? 4,23 1997 Medevi brunnspark CN 

24 5,60 1978 Hjo centrum IH,OP 
Al , grå- Alnus incana 22 2,11 1974 Ramnaparken , Borås IH 

21 2,42 1974 Ramnaparken , Borås IH 
Alm, skogs- Ulmus glabra 38 5,32 1997 Humlegården, Stockholm CN 

28 6,00 1975 Nymöllan, 5 km syd Vinslöv IH 
Alm, lund- Ulmus minor 27 3,90 1975 Säbyholm, Landskrona IH 
Ask Fraxinus excelsior 34 7,17 1995 Kristianstads kommun DN 

7,25 1997 Rönnäsgården , Ydre kommun GL 
Asp Populus tremula 37 1995 Strömsunds kommun DN 

4,40 1988 Sjöö, Uppland RS 
Avenbok Carpinus betulus 24 2,14 1968 Listan Hill, Djurgården, Stm IH , 

3,90 Ekeryd, Törnåkra, Blekinge RS 
Björk, vårt- Betula pendula 33,5 1995 Arvika kommun DN 

4,76 1981 S. Vi , Gässmåla, Småland OP 
Björk, glas- Betula pubescens 29 2,82 1973 Gävle stadspark IH 

20 2,96 1969 Leksboda, Leksand IH 
Bok Fagus sylvatica 37 1995 Sjöbo, Skåne DN 

6,70 1997 Dykärrs gård, Habo PN 
Ek Quercus robur 37 1983 Skäralid, Skåne RS 

15 13,15 1993 Rumskulla, Kvill , Småland KL 
En Juniperus communis 18,5 1981 Sjön Glypen, syd Åtvidaberg OP 

2,35 1990 Åminne, Kärda s:n, Småland GA 
Gran Picea abies 47 2,52 1995 Lekvattnet, Värmland DN 

4,08 1983 Fågelfors, Småland OP 
Hägg Prunus padus 17,5 Vårdnäs, Östergötland RS 

över 3,00 Vartofta gård, Slöta,Västergötl RS 
Idegran Taxus baccata 15 1,25 1975 Böda kronopark, Öland IH 

3,87 1987 Österslöv, Skåne OP 
Lind, skogs- Tilia cordata 29 4,73 1974 Stjärnsunds slottspark IH 

25 9,30 1981 Hjälmseryd, nära Sävsjö OP, G 
Lind, park- Tilia x vulgaris 30 1983 Humlegården, Stockholm RS 

8,54 1996 Sjöö, Uppland SB 
Lärkträd Larix decidua 42 1989 Maltesholms slott, Skåne IH 

29 4,12 1974 Stjärnsunds slottspark IH 
Lönn, skogs- Acer platanoides (31 3,72 1975 Humlegården, Stockholm IH,RS) 

5,21 1985 Hjonetorp, Snavlunda, Närke OP 
Oxel Sorbus intermedia 19 2,18 1976 Mössebergsparken,Falköping IH,RS 

5,65 1997 Högby, Munketorp, Öland CN , OP 
Rönn Sorbus aucuparia 27 Öveds kloster RS 

2,76 1979 Krokens gård, Ödskölt, Dalsl. OP 
Sälg Salix caprea 23 1976 Dalaborgs ruin , Dalsland IH 

22 5,20 1990 Överby, S om Strömstad G 
Tall Pinus sylvestris 37 1982 Skeppshultabeståndet RS, OP 

4,60 1993 Ullebo, Bottnaryd CN 

Omkretsmåtten anger lägsta stamomkrets på upp till 1,5 m höjd. 

Källor: CN = Claes Nordmark, DN= Dagens Nyheter (mätningar av SLU, Umeå). G = Guinness rekordbok 1993. GA =Gunnar 
Arnborg: Eneboken, GL =Göran Lundeberg, IH = lngmar Holmåsen: Träd och buskar 1989 (mätn ingar av Lars Lagerstedt), 
KL = Kjell Lundquist, OP = Ola Persson, PN = Peter Nilsson, RS = Richard Sterving. SB = Sten Baner. 
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Vägen till träden 

T•r Il ead rl~ 
lbr Tall.r.\I Trm 

La Homlt 
l"m lrs r\rhm 

lm 1'1ns lla1h 

Det franska verket "La route 
vers les arbres" består av tre 
böcker, vardera med ett tema: 
de grövsta, högsta och äldsta 
träden. Träden är från hela 
världen, lite slumpmässigt ut
valda. För varje träd anges art, 
läge, ålder/höjd/ omkrets, vid 
vilken väg det finns samt vad 
det kallas på orten. 

I slutet av varje bok finns 
några ritningar över byggna
der vid sidan av några av de 
största träden, vilket ger ett 
helt nytt perspektiv på männi
skans mästerverk. Exempelvis 
Parthenon-templets kolonner 
bredvid det till stammen bred-
aste trädet Taxodium mucrona

tum i Mexico med en stamomkrets på 57,9 m, 
Notre Dame-kyrkans 69 meter bredvid värl
dens högsta träd Sequoia sempervirens i USA 
(112 m) och en tidsaxel där man visar ett av 
världens äldsta träd, Lagarostrobos franklinii 
från Australien, som är äldre än Jericho. 

Från Sverige har Kjell Lundquist på Alnarp, 
SLU, bidragit med två Quercus robu r i ansenlig 
storlek, en från Bosjökloster i Skåne med en 
stamomkrets på 10,5 m och en från Rumskul
la utanför Vimmerby med en stamomkrets på 
över 13 m. 

Böckerna, som har en vacker utformning och 
fina foton, och text på både franska och engel
ska, är utgivna av ett av Frankrikes största väg
byggnadsföretag som ett led i dess miljöprofi
lering. Vägar som leder till träd .. . Endast en 
begränsad upplaga trycktes och boken finns 
inte till försäljning. Poa Hellqvist 

La route vers les arbres!The road ta the trees 
Fondation Colas, Paris 1995 
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13.15 m 
ENGLISH OAK 
Quercus robur 
Fagaceae 
LOCATION: SWEDEN 
Rumskulla, Smaland 
ROAD: 
E-33 for 19 km west of 
Vimmerby, 
then 4 km to north 
Local Name: Kvill-Eken 

10,500 years 
HUON PINE 
Podocarpaceae 
LOCATION: 
AUSTRALIA 
Zeehan, Mt. Read 
Forest Reserve, 
Tasmania 
ROAD: 
Murchison Highway, 
Mt. Read, at 980 m 
elevation 
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53 m 6.23m 10 m 
Sequoia geant Colonne Chene 
Giant sequoia du Parthenon pedoncule 

Column English oak 
of Parthenon 

Ilustration från "La route vers les arbres". 
Se föregående sida. 

Jätteträd som stämmer 
till vördnad 

Det finaste som har skrivits om stora träd är ett 
kapitel i John Steinbecks "Resa med Charley 
för att upptäcka Amerika", tycker Fredrik 

Smedberg. 
Här följer ett utdrag som handlar om redwoods -

Sequoia sempervirens och Sequoiadendron 
giganteum. Båda växer i Kalifornien och Oregon. 

Röd vedsträden lämnar ett outplånligt intryck 
efter sig. Ingen har någonsin lyckats måla av 
eller fotografera ett rödvedsträd. Den känsla 
som de skapar går inte att återge. De utstrålar 
tystnad och vördnad. Det beror inte bara på 
deras otroliga dimensioner eller på färgen, som 
tycks växla och skifta inför ens ögon, nej, de 
är inte som några andra träd vi känner till, de 
är sändebud från en annan tid. De är gåtfulla 
som de ormbunkar som försvann för en mil
jon år sen i karbonsystemets stenkol. De har 

sina egna skuggor och dagrar. Inför rödveds
träd grips även den mest högmodiga, lättsin
niga och vanvördiga människa av förundran 
och vördnad. Vördnad är rätta ordet. Man får 
lust att buga sig för dessa obestridda suverä
ner. Jag har upplevt dem ända sen min tidig
are barndom, har vistats bland dem, campat 
och sovit mot de varma jättestammarna och 
mina känslor har aldrig förändrats. 

I två dagar stannade jag i närheten av jättar
na, och det kom inga turister, inga tjattrande 
grupper med kameror. Det är en kyrkliknande 
stillhet här. Den tjocka mjuka barken absorb
erar kanske ljud och skapar tystnad. Träden 
höjer sig rakt upp mot zenit; det finns ingen 
horisont. Gryningen kommer tidigt och gryn
ingsljuset är kvar tills solen står högt. Då silas 
solljuset genom det gröna ormbunksliknande 
bladverket högt uppe så att det blir gröngult 
och bildar strålknippen eller snarare ränder av 
ljus och skugga. När solen har passerat zenit 
blir det eftermiddag och sen hastigt kväll med 
en susande skymning, som är lika långvarig 
som gryningen. 

På så sätt förändras tiden och dagens vanli
ga indelningar. För mig är gryning och skym
ning fridfulla stunder, och här inne bland 
röd vedsträden är det fridfullt nästan hela da
gen. Fåglar flyger i det dunkla ljuset eller 
blänker till som gnistor i solstrimmorna, men 
de gör inte mycket ljud. Marken är täckt av 
barr som legat där i över tvåtusen år. Inga fot
steg hörs på den tjocka mattan. Här får man 
en känsla av att vara långt borta och avstängd 
från världen. Man vågar inte tala av fruktan 
för att störa något - vad då? Från min tidigaste 
barndom har jag haft en känsla av att det för
siggår något i dessa skogar, något som jag inte 
är delaktig i. 

John Steinbeck: Resa med Charley för att upptäcka 
Amerika, 1962. Översättning av Pelle Fritz-Crone. 
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Anne-Marie Lundell visar upp en bukett frukter. 
I höger hand har hon benved, Euonymus europaeus, 

med dekorativa frön i orange hölje. 

Försöka föröka 
och lyckas ibland 

Temat för årets kurs var förökning av träd och buskar. Deltagarna berättade på 
temadagen den 24 oktober om lyckade och misslyckade odlingsförsök och visade upp 

plantor som sedan lottades ut bland konferensdeltagarna. 
Tom Ericsson från SLU i Uppsala hävdade att enhetlig gödsling kan göra växtodling 

både enklare och effektivare än de flesta inser idag. 

Fröet är vilstadiet i växtens livscykel. Det be
står i princip av ett embryo, ett näringsförråd 
och ett fröskal som ska skydda fröet. 

- Växternas frukter kan vara så olika, sade 
Anne-Marie Lundell i sin inledning. De kan 
vara välsmakande, virvlande, färgranna eller 
se ut som blommor. Ett frö kan vara litet som 
ett dammkorn, t.ex. rhododendronfröet, eller 

vara en koloss på 20 kg som vissa palmers frön. 
Storleken påverkar också fröets förmåga att 

överleva och gro. Stora frön med ett stort em
bryo har högre grobarhet än mindre frön. 

Hur vet fröet när det ska börja gro? 
- Jo, det behöver vissa stimuli, förklarade 

Anne-Marie, i form av ljus, kyla, värme (t.ex. 
en skogsbrand) m.m. I en del fall behöver fröet 
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l+t--- fröskal 

Bok, Fagus sylvatica 

hjärtblad 

hypokotyl 

rotanlag 

hjärtblad 

/k't--Tt.._ ___ hypokotyl 

Parklind , Tilia platyphyllos 

endosperm, 
frövita 

rotanlag 

Embryot består av rotanlag, stamanlag och 
hjärtblad (kotyledoner) som ibland fungerar som 
näringsförråd. Förbindelsen mellan rot och stjälk 
kallas hypokotyl. 

utsättas för en hel serie åtgärder för att fås att 
gro: placeras i kylskåp i början på hösten, lag
ras torrt och svalt om vintern, placeras fuktigt 
på försommaren och i kyla nästa vinter - allt 
för att kunna gro andra våren. 

De hårda skalen kan vara ett problem för den 
som vill föröka med frö. I naturen bryts skalet 
ned av bakterier och svampar. Vi kanske måste 
bryta eller krossa skalet. 

Frön som lagrar sin näring i form av kol
hydrater är t.ex. fläder och gullregn. De be
håller grobarheten länge och tål uttorkning. 
Frön som lagrar sin näring i form av fett eller 
olja ärt.ex. magnolia, kastanj, hassel. De förlo
rar grobarheten med tiden och är besvärliga 
att lagra. 

Ett tips från Anne-Marie: så frön i fuktat 
papper i stället för i krukor! Det spar mycket 
utrymme - och det är också roligt att hela tiden 
kunna titta efter hur groningen fortskrider. 1 

Gödsla alla växter lika 
Ett helt nytt sätt att tänka när det gäller växt
näring och gödsling presenterades av Tom 
Ericsson, lärare och forskare vid Sveriges Lant
bruksuniversitet i Uppsala. 

- Min lärare i växtfysiologi på SLU, Torsten 
Ingestad, hade kommit något nytt på spåren 
redan för 20 år sedan, berättade Tom. Men det 
akademiska etablissemanget lät sig inte rubbas 
så lätt och de som handlar med gödselmedel 
ännu mindre. 

Toms överraskande råd lyder: 
- Ta en milliliter flytande växtnäring per liter 

vatten och använd denna lösning varje gång 
du vattnar, oavsett gröda. Använd något pre
parat som innehåller alla nödvändiga när
ingsämnen. 

Men inte kan man väl gödsla alla växter lika? 
Jo, därför att alla välmående växters väv

nader har i stort sett samma förhållande mellan 
de olika näringsämnena. 

Men kalkskyende växter som rhododen
dron, då? 

- Mitt resonemang gäller även för dem. Vad 
de kalkskyende arterna inte klarar av är att 
kontrollera och begränsa överskottsupptaget 
av kalcium när detta ämne förekommer rikligt 
i marken. 

Växter är unika på så sätt att de kan bygga 
upp sina delar med hjälp av solenergi, koldi
oxid och vatten. Men dessutom behövs 14 mi
neralnäringsämnen (se tabell) . 

Kväve, fosfor och kalcium ingår bl.a. i cell
väggar och membraner. Magnesium, mangan, 
järn, koppar, kalium och klor behövs för att 
fånga solens energi och för att omvandla kol
dioxiden i luften till socker. Andra ämnen 
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N äringsproportioner 
Ämne A B Ämne A B 
Kväve 100 100 Järn 0,7 0,2 
Kalium 65 30 Mangan 0,4 0,3 
Fosfor 13 8 Bor 0,2 0,05 
Kalcium 7 1 Koppar 0,03 0,02 
Magnesium 8,5 3,5 Zink 0,06 0,05 
Svavel 9 4,7 Klor 0,03 

Molybden 0,007 * 
Natrium 0,003 * 

Proportionerna mellan mineralnäringsämnena 
skiljer sig inte nämnvärt hos olika växtarter. 
Kväveinnehållet används här som bas och har 
givits värdet 100. De övriga ämnenas mängder har 
därefter relaterats till detta. 
A = proportionerna i normalt näringsupptag. 
B = minimibehovet av näringsämnen. 
Källa: lngestad & Lund 1986 och Ericsson 1994. 

behövs för andra viktiga ändamål. 
Växternas näringsbehov är som störst när 

tillväxten är på topp. Därför behöver snabb
växa nde växter mer näring än sådana som 
växer långsamt. 

Nu kommer Ingestad-Ericssons viktiga nya 
rön: 

Koncentrationen av näringsämnen i vattnet 
är inte avgörande, utan den mängd näring som 
är tillgänglig vid rötterna per tidsenhet. Det 
viktiga för tillväxten är alltså inte att plantan 
får en stor dos näring utan att den ständigt får 
ersättning för den näring som den tar upp. 

Den näringslösning Tom Ericsson idag an
vänder har ungefär de proportioner som fram
går av kolumn A i tabellen. Den har visat sig 
fungera bra för både barrträd, lövträd, jord
bruksgrödor och trädgårdsväxter. 

Symtom på näringsbrist uppträder hos våra 
krukväxter när vi ger dem en skvätt flytande 
växtnäring bara vid enstaka tillfällen. När kvä
vetillförseln minskar använder växten en stör
re andel för rottillväxten. De nya bladen blir 
mindre och tjockare, och äldre blad vissnar. 

- Själv ger jag mina inomhusväxter en milli-

Björkplantan till vänster är 
21 dagar gammal, har fått 
all näring den vill ha och 
växer därför med maximal 
hastighet. Den högra 
plantan, som är nästan tre 
veckor äldre, har fått en 
kraftigt kvävebegränsad 
diet. Vid brist på kväve 
ändrar växten strategi , 
satsar på rotproduktion och 
minskar ovan jord. 
Källa: Tom Ericsson. 

liter flytande växtnäring per liter vatten året 
runt, säger Tom. Det fungerar bra därför att 
värmelementen under fönsterbrädorna sällan 
behöver utnyttjas. För den som inte har möjlig
het att skona växterna från varma element 
föreslår jag i stället en halv milliliter per liter 
under den mörka årstiden. 

Även utomhus fungerar teorin. Som ett ex
periment började Ingestad-Ericsson att dag
ligen under vegetationsperioden bevattna en 
mager tallskog i Gästrikland med en komplett 
näringslösning. Efter några år växte dessa 
tallar fortare än sina kusiner i södra Sverige. 
Ännu bättre resultat har försök med eucalyp
tus i Portugal givit. 

Sorger och glädjeämnen 
Så var det kursdeltagarnas tur att berätta om 
sorger och glädjeämnen vid fröförökning. 

Kursledaren Inga Jungstedt hade gett grup
pen i uppgift att undersöka spontanförökning 
av träd med utgångspunkt från Karl Evert 
Flincks erfarenheter, publicerade i Lustgården 
1993. Frekvensen av grodd plantor i hans wood
land i Bjuv var som följer: 
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Mull bär 
i Eriksdals-
1 unden. Det 
svarta mullbäret 
har svårt att nå full 
mognad i Stockholm. 

l . Ek 
2. Ask 
3. Skogslönn 
4. Björk 
5. Fläder (Sambucus nigra) 
6. Hassel 
7. Idegran 
5.Bok 
Från sin egen kolonilott i Eriksdalslunden i 

Stockholm redovisade Inga i stället följande 
fördelning: 

1. Björk 
2. Lönn 
3. Hägg 
4. Fläder 
5.Alm 
6. Hagtorn (några få exemplar). 
Claes Nordmark visade en serie diabilder av 

vegetativ förökning i naturen. Aspen bredde 
som väntat ut sig genom rotskott över stora 
områden. 

- Ekar och rönnar förökar sig via fåglar -
ibland har jag 500 rönnplantor på tomten, 
berättade Claes. Men det värsta ogräset är 
ändå fläder. 

Studera gärna häckar där mycket olämpligt 
växer spontant, rådde han, och visade en 
hagtornshäck med lika mycket lönn och ask 
som hagtorn. 

Kenneth och Kenneth, Olsson resp. Lenne-

stedt, berättade om sina vedermödor med 
förökning och odling av mullbär från Mölle, 
och Kaarel Voitk berättade om rhododendron, 
magnolia och bambu. Bambun är tjurigast, sa 
Kaarel, den växer växelvis i roten och toppen 
och tycks periodvis stå helt stilla. 

Hejda fästingarna 
Med utgångspunkt från den nyutkomna bo
ken Staden i skogen av Henrik 0. Andersson2 

utfärdade Inga Jungstedt en varning för skad
liga effekter av växt- och djurliv i storstädernas 
ytterområden - Anderssons studier gällde 
främst Tungelsta söder om Stockholm 

Hjärnhinneinflammation och borrelia sprids 
av fästingar, som har varmblodiga djur som 
värd och nödvändig livsbetingelse. Fästing
plågan har en nära koppling till ökningen av 
rådjursstammen under senare årtionden. Även 
pollenallergierna har ökat dramatiskt under 
senare år och författaren anser att målet bör 
vara att reducera de skadliga pollenalstrarna i 
tätbebyggelsen åtminstone till hälften och att 
tillväxten av den vegetation som särskilt gyn
nar rådjur och fästingar måste hejdas. 

Målet bör vara att bland husen ta bort all asp 
och sälg. Björken reduceras genom att ca tre 
träd av fyra fälls i de fuktiga markerna och 
vartannat träd i grönytorna i anslutning till bo
stadsbebyggelsen. Av parkmässiga skäl be
hövs även återplantering. Välj oxel, lind, ask 
och fågelbär. Undvik av allergiskäl både svart
och vitpoppel och framför allt balsampoppel. 

- Kontroversiella ideer - men det ligger nå
got i dem, tyckte Inga som uppmanar till dis
kussion. SS 

Kursen "Förökning av träd och buskar" leddes av Inga 
H. Jungstedt och Anne-Marie Lundell . 

1) Enligt ideer från en av kursens läroböcker, Seed 
germination - theory and practice, av N. Deno. 
2) Staden i Skogen, 47 sidor, Konsthögskolans 
Arkitekturskola 1997. 
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Aristolochia manshuriensis is a promising climber for covering and decorating 
fences and walls. Nursery of BIN Botanical Garden, St. Petersburg. 

Trees of the Russian Far East 
promising for Se an dina via 

by Gennady A. Firsov, O.A. Svjazeva, V. N. Komarova 

Extensive tests in St. Petersburg show that a large number af ligneous plants 
af the Russian Far East areas (winter)hardy as species af the local flora . 

Many af them are considered ta be af great horticultural interest 
in the Scandinavian countries, toa. 

Sixteen years (1979-1995) of observations of 108 
ligneous plants of the Russian Far East at the 
Botanical Garden of the Komarov Botanical In
stitute in St. Peterburg show that 87 species 
areas frosthardy as species of the local flora. 
On the other hand, 19 of the tested species suf
fered considerable damage <luring the severe 
winters of 1978/79 and especially of 1986/87. 
35 species of shrubs and 21 species of trees 
reached sizes considered to be optimal at their 
natural provenances. 

As a whole shrubs are the mast hardy, and 
lianas (climbers) the least hardy. 88 species 
produce fruits, 7 only flowers, 13 are in a veg
etative state, 8 give self-sowing, 67 are propa
gated by local seeds or vegetatively. 

The mast promising for introduction in St. 
Petersburg are species from the Manchurian 
and Sakhalin-Hokkaido floristic provinces of 
the Eastern Asiatic Region, as well as from the 
provinces of the Circumboreal Region al
though the latter are not so rich floristically . A 
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large number of the ligneous plants tested in 
St. Petersburg may be of interest for culture in 
the Scandinavian countries. 

The BIN garden 
The Botanical Garden of the Komarov Botani
cal Institute of the Russian Academy of Sci
ences in St. Petersburg (BIN) is the oldest cen
tre of plant introduction in Russia ( established 
in 1714). Together with the Arboretum of the 
Forest-Technical Academy it has the largest 
dendrological collection in North-Western 
Russia. 

The botanical garden of BIN was well known 
for its Siberian, Asiatic and Far Eastern plants 
as early as in the middle of the 18th century. 
These plants had been collected in the wild by 
numerous expeditions throughout the Russian 
Empire (Lipski, 1913; Firsov, 1996), beginning 
with D.G. Messerschmidt, J.G. Gmelin, S.P. 
Krasheninnikov, and G.W. Steller. 

Linnaeus waited eagerly in Sweden for the 
results of Steller' s travels to Kamchatka. The 
Swedish dimplomat, baron Sten Bielke, who 
stayed in St. Petersburg in the 1740' s, sent 
plants to Linnaeus, as well as manuscripts by 
Messerschrnidt, Gmelin, and Steller. In 1750 

Acanthopanax sessilijlorus 
with fruits 
at Arboretum BIN, 
October 1989 

one of the followers and pupils of Linnaeus, 
Jonas P. Halenius, defended a thesis "Plantae 
rariores Camschatenses" where he described 
26 species from the collections of Steller, Gme
lin and Krasheninnikov. 

It is well known that Linnaeus liked Siberi
an plants very much, and he named his home 
garden a "hortus sibiricus". 

351 plants of the Russian flora were de
scribed in the first edition of "Species Plan
tarum" and 119 of them, mostly of Siberian 
origin, were cultivated in Uppsala Botanical 
Garden (Bobrov, 1970). Many of these species 
were originally introduced by ourGarden (Pi
cea obovata, Larix gmelinii, Rhododendron aureum) 
and have been dispersed throughout the world 
from here. 41 Far Eastem ligneous species were 
first introduced by BIN (Svjazeva et al., 1989). 

Half oj the species reach original size 
The results of our 16 years of observations of 
Far Eastern woody plants are shown in detail 
in the table beginning on p. 51. 

Phenological observations are presented for 
the main phases of seasonal development, an
nual estimation of tenderness, and biometri
cal measurements. Special attention has been 
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Hydra 11gea pa11iculata 
in the wild: 

South Kunashir, 
Kuril Nature Reserve, 

October 1989. 

given to estimations of the condition of the 
plantsafter the abnormally severe winters of 
1978/79 and 1986/87. Besides, we carried out 
propagation experiments using both seeds and 
vegetative material of the same species. 

There are 108 species of 57 genera of 27 fami
lies in the table. Among them are: Pinophyta 
(conifers) -12 species, 7 genera, 3 families, and 
Magnoliophyta (broad-leaved trees) - 96 spe
cies, 50 genera, 24 families. 

This emphasises the richness of the Far East
ern flora as well as the richness of the dendro
logical collection at BIN. The largest families 
are Rosaceae (24 species of 14 genera) . The larg
est of the genera are: Acer (8 species) followed 
by Lonicera (7) and Betula (6) . 

There are 54 species of trees, 44 shrubs and 
10 lianas. 56 species of trees and shrubs reach 
the size they have in their natural habitat (35 
species of shrubs and 21 of trees). Some spe
cies have not yet reached that size due to their 
young age. It is interesting to note that in St, 
Petersburg some of them (Pentaphylloides 
mandslwrica, Euonymus sacrosanctus, Lonicera 
gibbiflora, Ribes maximowiczianum, Ribes sacha
linense) have even exceeded the maximum size 
they reach in their natura] habitat (Trees and 

Shrubs oj the USSR, 1949-1962; Rheder, 1949; 
Vorobjev 1966 etc.). All this is promising evi
dence for the introduction of Far Eastem plants 
to NW Russia and adjacent parts of Scandina
via, and is also confirmed by our observations 
of the hardiness of the tested plants (col. 4) . 

The role oj the weather 
In St. Petersburg as well as in other countries 
with temperate climates the main factor limit
ing the introduction of ligneous plants is their 
hardiness. The ability of these plants to adapt 
is determined by low temperatures - the sum 
of negative winter temperatures, the duration 
of hard frosts, and the oscillation of day and 
night temperature, especially at the end of 
winter and <luring thaws. Insufficient summer 
heat is also very important. The weather con
ditions in autumn highly influence the ability 
of plants to prepare for winter. 

Prolonged winter thaws are unfavourable 
for the introduced species, especially <luring 
the second half of the winter when most of 
them change from deep rest to activity. At this 
stage they may be damaged even by weak 
frosts . An unfavourable result of such thaws 
is that the snow cover gets thin or disappears 
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altogether - something that has often occurred 
in recent years. (Budiko, Vinnikov, 1986; Me
scherskaya, Golod, 1986). 

If we consider the species of groups I-Il as 
hardy, viz. not differing from native species 
of NW Russia, there are 87 of them (81 per
cent), that is to say the majority. Another 10 
species may be classified in group III after se
vere winters, but are quite hardy under nor
mal weather conditions (Acer ginnala, Celastrus 
orbiculatus). At least 11 species are damaged 
by frosts more often and to a high degree ( Ce
lastrus flagellaris, Quercus mongolica) and may 
be completely killed in unfavourable winters 
(Aralia elata, Armeniaca mandshurica). 

As mentioned above such abnormally severe 
winters are particularly unfavourable for 
woody plants introduced in North-Western 
Russia. After such winters we observed mass 
destruction of many species or serious dam
age to main branches, often down to the snow 
or ground level. The consequences of such 
winters can only be observed after several 
years because many plants perish gradually 
over one to two years or even more. As men
tioned above there were two such winters in 
the investigated period: 1978/79 and 1986/87. 

Rhododendron dau ricum 
at the nursery of BIN, 
May 1996. 

During this period there was a higher inci
dence of cold winters unfavourable for ligne
ous plants, for example that of 1984/85 (Ko
marova et al., 1988). We may expect that with 
the warming of the climate abnormally severe 
winters will be less frequent, though we can
not exclude their occurrence in the future. 

44 species obviously diminished their har
diness after such winters. 25 of them went from 
group I to group Il, others got more severe 
damage, down to complete destruction. 

The devastating winter oj 1986/87 
One of the most severe winters of the 20th cen
tury in St. Petersburg was that of 1986/87. The 
beginning of that winter was accompanied by 
inundations when the water level of the river 
Neva rose by 260 cm. A considerable part of 
the Arboretum was flooded . Frosts prevented 
the water from being absorbed in the soil, and 
the ice-cover did not melt until spring. 

For some plants the results of this inunda
tion were disastrous (Armeniaca sibirica, Arme
niaca mandshurica, Microbiota decussata) . 

The average temperature in January 1987 
(-17,9 °C) was 10 degrees below normal. There 
was a period of record frosts, with average 
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Dark coniferous forest 
at Kunashir: Abies 
sachalinensis with 

undergrowth of bamboo 
(Sasa kurilensis). 

1-iydrangea petiolaris 
climb the trunks of the fir 

trees, reaching 6 m or 
higher. September 1989. 

temperatures below -25° (9 days) and -30° (4 
days), and the average temperature of the first 
ten days of January was -23,8°. The lOth of Jan
uary 1987 was the coldest day of the last 35 
years, with -34,7° in the centre of the city where 
the botanical garden BIN is situated, and clown 
to -43° in the environs. 

Most sensitive to the cold of that winter were . 
broad-leaved species of Fagus, Carpinus, Cory
lus, Zelkova, Juglans, Fraxinus, and Morus rep
resenting the floras of South Europe, Central 
Asia, Caucasus, China, Japan and North Amer-

ica. Severe frost damage or even destruction 
took place not only among young hut also 
among older trees and shrubs which had ear
lier survived several critically cold winters. 

All this shows that some tender species can 
exist here only in the interval between abnor
mally severe winters of which in the latter half 
of this century there have been, as an average, 
one per 10 years. But on the whole we found 
that the majority of the Far Eastern species 
survived the winter of 1986/87 rather success
fully. 
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Hardy shrubs 
With respect to biomorph, the hardiest species 
are generally the shrubs - average rating of _ 
hardiness being group I (Il). Trees are some
what more subjected to frosts I (IV), and the 
least hardy ones are the lianas I (VII). The 
majority of the lianas represent the floras of 
the southern districts of the Eastern Asiatic 
region, and their northern limit of natural hab
itat is found in the Russian Far East. Biologi
cally, lianas are characterized by prolonged 
growth of shoots. The tips of these are usually 
not fully ripened and lignified and get dam
aged even in mild winters. 

95 species (98 percent) have reached repro
ductive stage. 88 of them produce fruit, 7 pro
duce only flowers, 13 are in a vegetative state 
and 8 species have been found to be self-sow
ing. 67 species are propagated vegetatively or 
from local seeds. 

The natural habitats of the investigated spe
cies are found in 17 floristic provinces of the 
Eastern Asiatic and Circumboreal regions. Pop
ulus laurifolia and Ulmus pumila grow also in 
the Irano-Turanian region. 

A rich flora 
The Eastern Asiatic Region is represented in 
Russia by two northem provinces: Manchuria 
and Sakhalin-Hokkaido. 94 of the species test
ed in St. Petersburg grow wild in the province 
of Manchuria, 54 in Sakhalin-Hokkaido. This 
flora is taxonomically rich and very suitable 
for introduction into North-Western Russia 
and Sweden. 

More northerly territories belonging to the 
Circumboreal Region (North Sakhalin, Kam
chatka, North-Eastern Siberia) are taxonomi
cally much poorer, and most of their flora is 
represented or has been tested in St. Peters
burg. Many of the Russian Far Eastern species 
extend to the south, in general to Japanese-Ko
rean, North Chinese and Central Chinese prov-

inces. Only few of them reach Sikiang-Yunnan, 
Tokaro-Okinawa and Taiwan. 

Circumboreal species 
A comparison between typically endemic East
ern Asiatic species and species growing wild 
also in the Circumboreal Region shows that 
the latter are somewhat hardier in St. Peters
burg. The typical rating of hardiness for 35 
species represented in both floristic regions is 
group I (I). The same index for 73 exclusively 
Eastern Asiatic species (not represented in the 
Circumboreal Region) is I (V). 

Among endemics of the Eastem Asiatic Re
gion only 53 species (73 percent) belong to 
groups I and Il. At the same time, this figure is 
97 percent for species having common habitat 
with the Circumboreal Region . 

But in general species of the provinces of 
Manchuria and Sakhalin-Hokkaido areas har
dy in St. Petersburg as species native to the 
Central European floristic province to which 
St. Petersburg belongs. 

Phenological observations of Far Eastem lig
neous plants show that their rhythm of devel
opment is closely correlated with the pheno
logical calendar of NW Russia (Buligin, 1982). 
The majority of them are adapted to a short 
period of vegetation - as is the local dendro
logical flora of St. Petersburg. 

The majority of the species from the Russian 
Far East tested in St. Petersburg should be of 
horticultural interest in the Scandinavian coun
tries. 

It may be of practical interest to organise joint 
expeditions to the Russian Far East to collect 
woody species still absent in the dendrologi
cal collections of our region (Menziesia pentan
dra, Arcterica nana, Harrimanella stelleriana) . 
Some of them are rare (Rhododendron tschon
oskii, Rh. redowskianum). 
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Species of the Russian Far East at the Botanical Garden 
of the Komarov Botanical Institute in St. Petersburg 

COLUMN 1 
Names of plants (divided into 
Pinophyta and Magnoliophyta) , with 
authors' names. 

COLUMN 2 
Biomorph (living form) and group of 
growth 
in the numerator - in St. Petersburg 
in the denominator - in optimal 
conditions in the natural habitat 
(according to S. Ja. Sokolov, 0. A. 
Svjazeva, 1965). 

0 - trees 
01: more than 25 m high 
02: 15-25 m 
03: 10- 15 m 
04: less than 1 O m 

K- shrubs 
K1: more than 3 m high 
K2: 2-3 m 
K3: 1- 2 m 
K4: under 1 m 

L - Lianas (climbers) 

COLUMN 3 
Reproductive state. 

Fr: produces fruits (even il episodi
cally) 
FI: only flowers 
Veg: in vegetative state 
S: self-sowing 
P: we have verified the ability to 
propagate vegetatively or from local 
seeds. 

COLUMN 1 

Abies holophylla 

COLUMN 2 

04/01 

Legend 

COLUMN 4 
Hardiness rating 
according to classification by E. 
Wolf (1917) supplemented by N.E. 
Buligin (Buligin , Firsov, 1981 ). 

I: completely hardy plants. 
They are not damaged by frosts , or 
sometimes may have minor dam
age on vegetative or reproductive 
parts. 

Il: comparatively hardy plants. 
Alter severe winters they may have 
frostbitten tips of shoots or stems, 
but usually recover quickly. The 
hardiness of groups I and Il is 
typical of plants of the native flora. 

111 : comparatively tender plants. 
They are regularly damaged by frost 
but usually do not change their 
biomorph . 

IV: tender plants. 
They are usually severely frostbit
ten , ollen to snow level or even to 
soil level , so that they lose their 
biomorph (from tree to shrub, from 
shrub to semishrub). They seldom 
produce flowers or fruits, and only in 
favourable conditions. 

V: extremely tender plants. 
They usually perish alter the first 
winters. 

Hardiness in abnormally severe 
winters is given in brackets. 

COLUMN 3 
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COLUMN 5 
Floristic Regions and Provinces 
of natura! habitat 
(according to A. L. Takhtajan, 
1978). 

Regions 
See also map on p. 50 

CB: Circumboreal 
EA: Eastern Asiatic 
IT: lrano-Turanian 

Provinces 
CB 
Aret. : Arctic 
W.-Sib.: Western Siberia 
Alt.-Say.: Altai-Sayan 
Mid.-Sib.: Middle Siberia 
T.-Bayk. :Transbaykalia 
NE.-Sib.: North-Eastern Siberia 
Okh.-Kamch.: Okhotsk
Kamchatka 

EA 
Manch.: Manchuria 
Sakh.-Hok.: Sakhalin Hokkaido 
Jap.-Kor.: Japanese-Korean 
Tok.-Ok.: Tokaro-Okinawa 
Taiw.: Taiwan 
N.-Chin .: North-Chinese 
C.-Chin. : Central Chinese 
Sik.-Yun.: Sikiang-Yunnan 

IT 
Oz.-Tien .: Ozungaro-Tien Shan 
Mong.: Mongolia. 

raMN5 

\gnch. 

Natura! habitat 
Eastern Asia, 
Manchuria 
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Floristic provinces in the Far East 
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Circumboreal region 
Aret.: Arctic 
W.-Sib.: Western Siberia 
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NE.-Sib.: North-Eastern 
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Provinces in the 
Eastern Asiatic Region 
Manch.: Manchuria 
Sakh.-Hok.: Sakhalin 
Hokkaido 
Jap.-Kor.: Japanese
Korean 
Tok.-Ok.: Tokaro-Okinawa 
Taiw.: Taiwan 

' ' .. ' ............ --" 

N.-Chin. : North-Chinese 
C.-Chin .: Central 
Chinese 
Sik.-Yun.: Sikiang
Yunnan 
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Species of the Russian Far East at the Botanical Garden 
of the Komarov Botanical Institute in St. Petersburg 

Table 

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 

Species Biomorph Rep ro- Group of Floristic province 
and group ductive hardiness 
of growth state rating 

PINOPHYTA 
Abies holophylla Maxim. 04/01 Fr I (Il) EA: Manch. 
A. nephrolepis (Trautv.) Maxim. 04/01 Veg I CB: Okh.-Kamch. 

EA: Manch., Jap.-Kor. 
A. sachalinense Fr. Schmidt 04/01 Veg I (11) CB: (Okh.-Kamch.) 

EA: Sakh.-Hokk. 
Juniperus davurica Pall. K4/K3 Veg , P I (Il) CB: Mid.-Sib., T.-Bayk. 

Okh.-Kamch. 
EA: Manch. 

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. 01 /01 Fr, S, P CB: Mid.-Sib, T.-Bayk. 
NE.-Sib. 
EA: Manch. 

L. kamtschatica (Rupr.) Carr. 03/01 Fr CB: Okh.-Kamch. 
EA: Sakh.-Hok. 

Microbiota decussata Kom. K4/K4 FI , P Il EA: Manch. 
Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) 04/01 Veg I CB: Okh.-Kamch. 
Fisch. ex Carr. EA: Manch., Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. 
P. gtehnii (Fr. Schmidt) Mast. 04/01 Veg EA: Manch., (Jap.-Kor.) 
Pinus koraiensis (Sieb. et Zucc.) 04/01 Veg EA: Manchl , (Jap.-Kor.) 
P. pumila (Pall.) Regel K3/K1 Fr CB: (Aret.) , Mid.-Sib. 

T.-Bayk. , NE.-Sib. 
Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Sakh.-Hok 
Jap.-Kor. 

Taxus cuspidata Siebold et. Zucc . 04/02 Fr, P I (Il) CB: (Okh.-Kamch.) 
ex Endl. EA: Manch. , Sakh.-Hok 

Jap.-Kor. 

MAGNOLIOPHYTA 
Acanthopanax sessiliflorus K1 /K1 Fr EA: Manch., N.-Chin. 
(Rupr. et Maxim.) Seem. 
Acer barbinerve Maxim. 04/04 FI I EA. Manch. 
A. ginnala Maxim. 04/03-4 Fr, S, P 1-11 (111) EA: Manch. , Jap.-Kor. 

N.-Chin ., C.-Chin. 
A. mandshuricum Maxim. 02-3/02 Fr, P I EA: Manch. 
A. mono Maxim . 04/02 Fr, P I (Il) CB: (Okh.-Kamch.), 

EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor., N.-Chin. 
Sik.-Yun. 
Jap.-Kor. , N.-Chin. 
Sik.-Yun. 

A. pseudosieboldianum .(Pax) Kom . 04/03 Fr, P EA: Manch. 
A. tegmentosum Maxim. 04/03 Fr, P EA: Manch. 
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COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 

Species Biomorph Rep ro- Group of Floristic province 
and group ductive hardiness 
of growth state rating 

A. tschonoskii Maxim 04/03 Veg EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

A. ukurunduense Trautv. et Mey 04/03 Fr, P EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 
CB: (Okh.-Kamch.) 

Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) L Fr, P Il (111-V) EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Planch. ex Miq. Jap.-Kor. , Tok.-Ok. 

N.-Chin. 
A. kolomikta (Maxim.) Maxim. L Fr, P I (Il) EA: Manch. , Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor., N.-Chin. 
A. polygama (Siebold et Zucc.) L Fr, P I (Il) EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Miq. Jap.-Kor., N.-Chin. 
Alnus hirsuta (Spach) 04/02 Fr, P CB: W.-Sib. , Mid.-Sib. 
Turch . ex Rupr. T.-Bayk. , NE.-Sib. 

Okh.-Kamch . 
EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

Aralia elata (Miq.) Seem. 04/04 Fr, P 111 (V) EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

Aristolochia manshurienses Kom. L Fr, P I (Il) EA: Manch., N.-Chin. 
Armeniaca mandshurica 04/03 Fr, P 11-111 (V) EA: Manch. 
(Maxim.) Skvorts. 
Berberis amurensis Rupr. K1 /K1 Fr, P I (11) EA: Manch. , Sakh. -Hok. 

Jap.-Kor. , N.-Chin . 
Betula costata Trautv. 03/01 Fr I EA: Manch. 
B. davurica Pall. 02/02 Fr I (Il) EA: Manch., Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor., N.-Chin. 
B. ermanii Cham. 03/02 Fr CB: T.Bayk., (NE.-Sib.) 

Okh.-Kamch . 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

B. mandshurica (Regel) Nakai 02/02 Fr EA: Manch. 
Jap.-Kor., N.-Chin. 

B. schmidtii Regel 04/02 Fr Il EA: Manch., (Jap.-Kor.) 
B. ulmifolia Sieb. et Zucc. 02/01 Fr EA: Zakh .-Hok. , Jap.-Kor. 

CB: Okh.-Kamch. 
Carpinus cordata Blume 04/02 Veg 111 (V) EA: Manch., Sakh. -Hok. 

Jap.-Kor., N.-Chin. 
C.-Chin. 

Celastrus flagellaris Rupr. L FI 11-111 (IV) EA: Manch., (Jap.-Kor.) 
C. orbiculatus Thunb. L Fr, P Il (111) EA: Manch., Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. , Tok.-Ok. 
Taiw. 

Cerasus kurilensis (Miyabe) K3/K3 Fr EA: Sakh.-Hok, Jap.-Kor. 
Czer. 
C. maximowiczii (Rupr.) Kom. 04/02 Fr EA: Manch., Sakh.-Hok., 

Jap.-Kor. 
Corylus heterophylla K2/K1 FI I (11) EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Fisch. ex Trautv. Jap.-Kor. , N.-Chin. 

C.-Chin. , Sik.-Yun. 
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COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 

Species Biomorph Rep ro- Group of Floristic province 
and group ductive hardiness 
of growth state rating 

C. mandshurica Maxim. K1/K1 Fr, P EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor., N.-Chin. 
C.-Chin. 

Crataegus chlorosarca Maxim. 04/04 Fr, P DB: Okh. , Kamch. 
EA: Sakh.-Hok., Jap.-Kor. 

C. dahurica Koehne 04/04 Fr, P CB: Alt.-Say., Mid.-Sib. 
ex C.K. Schneid. T.-Bayk. EA: Manch. 
C. maximowiczii C.K. Schneid. 04/04 Fr, P CB: (Alt.-Say.),T.-Bayk. 

Okh.-Kamch. 
EA: Manch. , Sakh.-Hok. 

C. pinnatifida Bunge 04/04 Fr, P I EA: Manch. , N.-Chin. 
Deutzia parviflora Bunge K3/K3 Fr, P Il (111-V) EA: Manch. , N.-Chin. 
Eleutherococcus senticosus K2/K1 Fr, P I (Il) EA: Manch., Sakh.-Hok. 
(Rupr. et Maxim.) Maxim. Jap.-Kor. 
Euonymus maackii Rupr. 04/04 Fr, S, P Il (111) EA: Manch. 
Eu. maximowiczianus Prokh. K3/D4 Fr I (Il) EA: Manch. 
Eu. planipes (Koehne) Koehne D4/D4-K1 Fr I (Il) EA: Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor., N.-Chin. 
Eu. sacrosanctus Koidz. K2/K3 Fr Il (111) EA: Manch. Jap.-Kor. 
Eu. sieboldianus Blume K2/K2 Fr Il (111) EA: Sakh.-Hok. Jap.-Kor. 

N.-Chin. , C.-Chin . 
Exochorda serratifolia S. Moore K2/K2 Fr I (Il) EA: Manch. 
Fraxinus mandshurica Rupr. 04/01 Veg 111 EA: Manch. , Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. 
F rhynchophylla Hance 04/02 Veg 111 (IV) EA: Manch. , N.-Chin. 
Hydrangea paniculata Sieb. K2/K1 Fr, P Il EA: Sakh.-Hok. , Jap.-

Kor., Taiw., C.-Chin. 
H. petiolaris Sieb. et Zucc. L Fr, P Il (111) EA: Sakh.-Hok. , Jap.-

Kor. 
CB: (Okh.-Kamch.) 

Juglans mandshurica Maxim. D3/D2 Fr, S, P I (Il) EA: Manch., N.-Chin. 
Kalopanax septemlobus 04/01 Fr Il EA: Manch., Sakh.-Hok. 
(Thunb.) Koidz. Jap.-Kor. , Tok.-Ok. 

N.-Chin ., C.-Chin . 
Sik.-Yun . 

Lonicera chrysantha K3/K3 Fr, P EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Turcz. ex Ledeb. N.-Chin. 
L. edulis Turcz. ex Freyn K3/K3 Fr, P 1-11 CB: W.-Sib. , Alt.-Say. 

Mid.-Sib., Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 

L. gibbif/ora (Rupr.) Dipp. K1 /K1-2 Fr, P I (Il) EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

L. maackii Rupr. K2/K1 Fr, P Il (111) EA: Manch., Jap.-Kor. 
N.-Chin. , C.-Chin. 

L. maximowiczii (Rupr.) Regel. K2/K2 Fr, P CB: (Okh.-Kamch.) 
EA: Manch., N.-Chin. 

L. praeflorens Batal. K3/K3 Fr, P EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

L. ruprechtiana Regel K1 /K1 Fr, P I (Il) EA: Manch., N.-Chin . 
Maackia amurensis Rupr. 03/02 Fr I (Il) EA: Manch., Sakh.-Hok 

N.-Chin. 
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COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 

Species Biomorph Rep ro- Group of Floristic province 
and group ductive hardiness 
of growth state rating 

Malus baccata (L.) Borkh. 03-4/04 Fr, P CB: W.-Sib., Alt.-Say. 
Okh.-Kamch ., T.-Bayk. 
EA: Manch. 

M. mandshurica (Maxim.) Kom. 04/03 Fr, P I EA: Manch., N.-Chin. 
Menispermum dauricum L. L FI , P Il CB: Alt.-Say., T.-Bayk. 

EA: Manch., Jap.-Kor. 
N.-Chin. 

Padus maackii (Rupr.) Kom. 03/03 Fr, P I EA: Manch. 
Pentaphylloides mandshurica K3/K3-4 Fr, P I (Il) EA: Manch., Jap.-Kor. 
(Maxim.) Sojak. N.-Chin., C.-Chin. 
Phellodendron amurense Rupr. 02-3/01 Fr, S, P Il EA: Manch., Jap.-Kor. 
P. sachalinense (Fr. Schmidt) 02/02 Fr, S, P Il EA: Sakh.-Hok., Jap.-
Sarg. Kor. 
Philadelphus schrenkii Rupr. K2/K2 Fr, S, P I (Il) EA: Manch. 
et Maxim. 
P. tenuifolius Rupr. et Maxim. K2/K2 Fr, S, P Il (111) EA: Manch. 
Physocarpus amurensis (Maxim.) K2/K2 Fr, P Il EA: Manch., N. -Chin. 
Maxim. 
Populus laurifolia Ledeb. 02/02 Fr CB: W.-Sib., Alt.-Say. 

Mid.-Sib. 
EA: N.-Chin. 
IT: Mong. 

P. maximowiczii A. Henry 02/01 Fr CB: T. -Bayk. 
EA: Manch., Sakh.-Hok., 
Jap.-Kor. 

Prinsepia sinensis (Oliv.) Bean K3/K3 Fr, P Il (IV) EA: Manch., N.-Chin. 
Pyrus ussuriensis Maxim. 04/03 FI I EA: Manch., N.-Chin . 
Quercus mongolica Fisch. 04/02 Veg 111 EA: Manch., Sakh .-Hok. 
ex Ledeb. Jap.-Kor., N.-Chin. 
Rhamnus ussuriensis Ja. Vassil. 04/04 Fr I EA: Manch. 
Rhododendron dauricum L. K3/K3 Fr, P I (Il) CB: Alt.-Say., Mid.-Sib. 

T.-Bayk., Okh.-Kamch. 
EA: Manch., N.-Chin. 

Ribes diacanthum Pall. K3/K3 Fr, P CB: Alt.-Say., T.-Bayk. 
EA: Manch. 

R. maximowiczianum Kom. K3/K4 Fr, P EA: Manch., Jap.-Kor. 
R. sachalinense (Fr. Schmidt) K3/K4 Fr, P EA: Sakh.-Hok. 
Nakai 
Rosa amblyotis C.A. Hey. K3/K3 Fr, P CB: Okh.-Kamch. 

EA: Manch., Sakh.-Hok. 
R. davurica Pall. K3/K3 Fr, P CB: Alt.-Say., Mid.-Sib. 

T.-Bayk., Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Jap.-Kor. 
N.-Chin. 

R. rugosa Thunb. K3/K3 Fr, P CB: Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

Salix schwerinii E. Wolf K1-04/ Fr, P 1-11 CB: (Aret.) , Alt.-Say. 
K1-04 Mid.-Sib., NE.-Sib. 

T.-Bayk., Okh.-Kamch . 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 
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Species Biomorph Repro- Group of Floristic province 
and group ductive hardiness 
of growth state rating 

Schisandra sinensis (Turcz.) L Fr, P I (11) EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Baill. Jap.-Kor., N.-Chin. 
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. K2/K2 Fr, P CB: W.-Sib. , Alt.-Say. 

Mid.-Sib. , T.-Bayk. 
NE.-Sib., Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

Sorbus alnifolia 04/02 Fr EA: Manch., Sakh.-Hok. 
(Sieb. et Zucc.) C. Koch Jap.-Kor. , Taiw. 

N.-Chin. , C.-Chin . 
S. commixta Hedl. 04/04 Fr CB: (Okh.-Kamch.) 

EA: Sakh.-Hok., Jap.-Kor. 
S. sambucifolia (Cham. et K3/K3 Fr CB: NE.-Sib., Okh.-Kamch. 
Schlecht) M. Roem. EA: Manch. , Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. 
Spiraea betulifolia Pall. K4/K4 Fr, P CB: T.-Bayk. , NE.-Sib. 

Okh.-Kamch. 
EA: Manch., Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

S. salicifolia L. K3/K3 Fr, P CB: Aret. , W.-Sib. , Alt.-
Say. , Mid.-Sib., T.-Bayk. 
NE.-Sib. , Okh.-Kamch. 
EA: Manch. , Sakh.-Hok. 
Jap.-Kor. 

Syringa amurensis Rupr. 04/02 Fr, P Il (111) EA: Manch., N.-Chin . 
S. wolfii C.K. Schneid. K1/K1 Fr, P I EA: Manch. 
Tilia amurensis Rupr. 03/01 Veg I (11-111) EA: Manch. 
Ulmus macrocarpa Hance 04/04 Veg I (Il) EA: Manch. 
U. pumila L. 04/02 Veg Il CB: Alt.-Say. , T.-Bayk. 

EA: Manch., N.-Chin. 
C.-Chin . 
IT: Oz.Tien., Mong. 

Viburnum burejaeticum K2/K2 Fr, P I (Il) EA: Manch., N.-Chin . 
Regel et Herd. 
V. swgentii Koehne K2/K2 Fr, P I (Il) EA: Manch., Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. , N.-Chin . 
C.-Chin . 

Vitis amurensis Rupr. L Fr, P Il (111) EA: Manch. 
Weigela middendorffiana K3/K3 Fr, P 1-11 CB: Okh.-Kamch. 
(Carr.) C. Koch EA: Manch. , Sakh.-Hok. 

Jap.-Kor. , N.-Chin. 
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Träd från ryska Fjärran Östern 
intressanta för Skandinavien 

I Botaniska trädgården vid Komarovs Botaniska 
Institut i S:t Petersburg har man under 16 år 
testat 108 arter av träd och buskar från ryska 
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7 enbart blommor, 13 är i ett vegetativt stadium, 
8 självsår sig, 67 förökas genom lokala frön eller 
vegetativt. 

De som är mest lovande för introduktion i S:t 
Petersburg är arter från Manchuriet och 
Sakhalin-Hokkaido i den ostasiatiska regionen , 
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Ett palmhus i förfall 
av Juri Ktittner 

Före första världskriget intog S:t Petersburgs palmorangeri en betydande ställning 
bland Europas tropiska växthus tack vare sin originella arkitektur 

och avancerade klimatisering. 
Idag är den hundraåriga byggnaden blott ett minne av sin forna glans. 

S:t Petersburgs stora palmorangeri ingår i Bo
taniska trädgården i S:t Petersburg på Apo
teksön mellan två armar av floden Neva. Träd
gården som numera sorterar under Ryska vet
enskapsakademin är en institution med tradi
tioner från Peter den Stores tid. På hans be
fallning anlades år 1713 en" apoteksörtagård" 
för odling av medicinalväxter. 

I början på 1820-talet omvandlades inrätt
ningen till en botanisk trädgård med veten
skaplig målsättning och 1841 öppnades den för 
allmänheten. De första palmorangerierna där 

byggdes på traditionellt sätt av trä och fordra
de ständiga reparationer. 

Nya ideer - järn och glas 
Vid början av 1890-talet blev det aktuellt att 
uppföra ett nytt stort orangeri för 20 m höga 
palmer och andra exotiska växter. En kommit
te tillsattes för beredning av ett förslag till den 
nya anläggningen. Som ledamot i kommitten 
verkade författarens farfar, petersburgsarki
tekten Jerome (Hieronymus) Ktittner (1839-
1929) vars erfarenhetsområde omfattade nyare 

Plan över Botaniska träd
gården i S:t Petersburg 
(1989). Palmhuset ligger vid* 
i mitten av teckningen. 

Plan of the Botanical garden 
in St. Petersburg (1989) . The 
palmhouse is situated at * 
in the centre of the drawing. 
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ljusa utställningspaviljonger och saluhallar av 
järn och glas. 

Ktittner anförtroddes projekteringen av det 
nya palmorangeriet med angränsande flyglar 
och en paviljong för Victoria-Regia-bassängen 
på samma axel. Hans projektskisser med 
grund plan, sektion, fasader och perspektivisk 
vy återges här invid. 

Stora palmorangeriet är tänkt som en av lång 
åttkantig byggnad med avvalmat tak - alltsam
mans i järn- och glas. Hallen vars axiala di
mensioner är ca 36 resp. 25 m är helt utan mel
lanstöd. Dess höjd i mitten uppgår till ca 23 
m. Byggnadens stomme består av fackverks
ståndare med upptill anbragta takbärande ar
mar som sammanförs i takåsen till ett styvt 
rymdfackverk. I ytterväggsplanet säkras för
styvningen med fackverksbågar. Palmhusets 
ytterväggar och tak är beklädda med dubbelt 
glas infattat i rutor. 

Illusion av sten 
Dåtidens arkitekter var angelägna om att mas
kera järnkonstruktionerna med dekorativa ele
ment för att framkalla en illusion av stenarki
tektur. Enligt denna praxis var det tilltänkta 
palmhusets exteriör rikligt prydd med konst
närligt utformade taklister och med ornamen
terade metallplattor fästa på arkader och pela
re. Svicklarna mellan bågarna var smyckade 
med metallarabesker uppsatta utanpå glas
väggen. 

Arkitekt Ktittners projekt godkändes veder
börligen redan år 1893 men det dröjde några 
år innan det tilldelades statsanslag. Under den 
långvariga behandlingen i olika instanser upp
stod frågan om att reducera byggnadskostna
derna. Det ansågs att det avsides liggande 
palmorangeriet kunde undvara konstnärlig 
fasaddekor och man enades om att uppföra 
byggnaden enligt Ktittners projekt men utan 
yttre ornamentering. 

Av sparsamhetsskäl beslöt det överordnade 

ministeriet att bygga palmorangeriet i egen 
regi. Överinseendet anförtroddes arkitekt 
Ktittner och byggnadsarbetena påbörjades på 
senhösten 1896. 

På våren 1897 beställdes järnkonstruktion
erna hos S:t Petersburgs Metallfabrik som ock
så ålades att uppgöra arbetsritningarna för 
järnstommen. Kilttner som samtidigt var sys
selsatt med stora byggnadsprojekt i Kiev och 
Moskva avsade sig i juli 1897 på grund av tids
brist ledningen för orangeribygget. Till hans 
efterträdare utsågs civilingenjör greve N. de 
Rochefort under vars ledning palmorangeriet 
färdigbyggdes till hösten 1899. 

Palmorangeriets järnstomme var hållbart 
byggd av kvalitetsjärn och den kunde ha varit 
i ypperligt tillstånd ännu idag om dess under
håll hade skötts väl. Vanskötseln började snart 
efter oktoberrevolutionen. Palmhuset ådrog 
sig också svåra krigsskador under blockaden 
av Leningrad. 

Glasbyggnaden stod länge trasig och oupp
värmd vilket i avsevärd grad påskyndade för
rostningen av järnstommen. Efter kriget repa
rerades dessa skador visserligen men istånd
sättningen var knappast mer än en halvmesyr. 

En grundlig renovering av palmorangeriet 
har uteblivit till dags dato. Byggnadens för
fall ledde därhän att risk för ras började befar
as. År 1986 stängdes huset för besökare. 

Nya planer 
I denna situation umgicks Botaniska träd
gårdens direktion med tanken att helt bygga 
om palmhuset enligt ett förslag från utländs
ka experter. Förslaget gick ut på att bygga ett 
nytt större palmorangeri runt om det gamla 
som därefter skulle rivas. Denna lösning till
talade uppdragsgivarna som gärna såg före
målet för sina bekymmer försvinna. Men för
slaget hade den nackdelen att trädgården om
kring det gamla palmorangeriet skulle ha för
störts under byggnadsprocessen. 
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Arkitekten Jerome Ktittners skisser till palmorangeriet (1893). 
Överst: plan. I mitten: sidofasad och sektion. Nederst: huvudfasad. 

Den lilla bilden till vänster är en perspektivteckning. 
Drafts by the architect Jerome Ktittner for the Palm Orangery (1893). 

Top: plan. Centre: side front and section. Bottom: main front. 
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Det avgörande hindret för projektets för
verkligande var dock förbudet att riva det 
gamla palmorangeriet som i egenskap av arki
tektoniskt minnesmärke stod under statens 
beskydd. Dessutom var det kostsamma pro
jektet outförbart på grund av svårigheterna att 
utverka anslag för dylika ändamål. En stark 
opinion mot projektet fanns även bland den 
stora publik som besökte det populära palm
orangeriet. 

Farhågorna för instörtning besannades inte 
och det visade sig att en restaurering av det 
gamla palmhuset var möjlig. Den kunde ut
föras inifrån och skulle givetvis bli betydligt 
billigare än en nybyggnad. På initiativ av In
spektionen för vård av byggnadsminnesmärk
en i S:t Petersburg återställdes år 1995 palm
orangeriets stabilitet genom reparation av de 
värst åtgångna ställena i järnstommen. 

För detta arbete anlitades ett inhemskt före
tag som på ett klanderfritt sätt utförde sam
mansvetsningen av de sönderrostade fack
verksdelarna. Dessvärre blev arbetet obetalat 

Palmhuset i sin slutliga form, 
på ett foto från 1913. 
The Palm House in its final shape 
in 1913. 

Detalj av Palmhuset i dess 
nuvarande förfall (1997). Buskar 

växer ut genom väggarna. 
Detail of the Palm House in its 

från Botaniska trädgårdens sida. De anvisade 
medlen hade förbrukats för andra ändamål. 

Man måste bara hoppas att restaureringen 
av det historiskt betydande palmorangeriet 
kommer att återupptas och fullföljas inom 
överskådlig tid. 

Before World War I the "Palm Orangery" in St. 
Petersburg was one of Europe's mast prominent 
tropical greenhouses, due to its unique architecture 
and advanced air-conditioning . The architect was 
Jerome KOttner, grandfather of the author of the 
article. Today the building is sadly in decay. 

Om författaren 
Juri KOttner, f. 1911 , är tekn.lie, fil. mag. och 
privatforskare , bosatt i Helsingfors. 

Litteratur 
Broschyren Botanitjeskij sad ... Akademii nauk SSSR , 
Leningrad 1989. 
Tidskriften Zodtjij nr 1/1897, S:t Petersburg . 
Jubileumsverket lmperatorskij S:t Peterburgskij 
Botanitjeskij sad za 200 fet jego susjtjestvovanija 
(1713-1913) , red. A. Fischer von Waldheim, del 1, 
S:t Petersburg 1913. 
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Renässans 
för Emma Lundbergs 

trädgårdskonst 
av Stella Westerlund 

Emma Lundberg var tongivande inom svensk trädgårdskonst från 1910-talet 
fram till sin död 1953, dels genom sitt livsverk trädgården på Bullerbacken, 

dels genom sina böcker och artiklar. Sedan dess har hon varit bortglömd 
ända tills hon på 1990-talet åter kom i förgrunden. 

Emma Lundberg såg trädgården som en del 
av den omgivande naturen och landskapet. 
Hon menade att landskapets speciella karaktär 
och dess träd ger trädgårdsägaren vägledning 
inför valet av träd att plantera i den egna träd
gården. Om man ser sig om i trakten får man 
inspiration. 

Hon betonade vikten av att behålla ett 
uppvuxet trädbestånd eller solitärträd på en 
ny tomt. Dessutom ansåg hon att seden att 
plantera ett vård träd var viktig, eftersom "ett 
träd så väl valt och så väl placerat, att det får 
stanna på sin plats, vittnar om sin tids smak. 
En länk i det stora sammanhanget, hur än stil 
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BULLERBACKEN - TRÄDGÅRDENS PLAN 1929 
(eller Min Trädgård, 1929) 

62 

A huvudentre 
B bibliotek 
C dagligrum 
D dörr till inre gården 
E kök 
F diskrum 
G köksingång 

I. yttre gården 
2. äppletcrrassen 
3. inre gården ~ 
4. rosengården o s 10M 

5. området innanför granhäcken 
6. bigården 
7. rabatten framför vlixthuset 
8. växthuset 
9. plommonlandet 
10. spaljcgången 
11. pionlandet 
12. potentillarabatten 
13. äppleallen 
14. gräsplanen 
15. blomsteråsen 
16. backen 
17. perennrabatten vid kökslanden 
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Planritning av 
hus och träd
gård på Buller
backen 1929. 
Ritning av 
Bar bara 
Johnson efter 
Erik Lundberg. 

Plan of house 
and garden at 
Bullerbacken 
1929. 
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FÖRSLAG TILL TRÄDGÅRD I "EMMA LUNDBERGS ANDA" 

&.I LLE_IGÅRD EN 

STORA ATEU~N 

BETECKNINGAR 

Förslag till 8 BEF. TR)J) -nr-' STODMUR AV NATURSTEN 

utformning av Emma 8 NYTITRAD mmm BEF. STENBELAGGN!NG 

Lundberg-trädgården (lteranvtndning pi glng1m1 1 kOk.strlc!girdcn} 

på Millesgården av - BUSKAGE (SNÅR) M~rnn NY KALKSTENSBELAGGNfNG 

landskapsarkitekt - IDEGRANSHÄCK ~-~ _J SrNOELYTA 

Barbara Johnson. • lm PERGOLA MED KLANG V ÅXTER 
FORMKLIJ>PT IDEGRAN (KLOT) 

Trädgården invigs i @ 
l..t...J..1-s- FRJSTÅENDE GLES SPALJE MED KLANGVAJCTE> 

maj 1998, under BEF. FORMKLIPPT SYRENBUSKE (KLOT) 
~ "PORTAL" TILL "\JTS!KTSRUMMH" 

Kulturhuvudstads- ~ K.LÅNG-IKJ..ÅTTERVÅXT = PA.RKBÄNK 

året. ~ PERENNER BEF. STENPELARE 

The Emma Lundberg t.'".:"'_ ·~:;i GRÅSMATTA 
@ BEF. SKULPTUR 

garden at Milles- t:.· .. ·-'J ·~ NY SK\11.PTUR 

gården, to be inaugur- ~ 
BLOMSTERANG ~ VATTENYTA 

ated in May, 1998. 
~·--' 

BERG I DAGEN VÅGGBR\JNN I SNÅCKA 
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Bakom spaljen av Williamspäron i " lutan" som öppnar sig mot söder, 
hade familjen Lundberg ett avskilt rum i trädgården på Bullerbacken. 

The family Lundberg had a secluded patio behind trellised William pear trees 
at Bullerbacken. 

och moden växlar inom trädgårdskonsten". 
Så säger Emma Lundberg i sin bok Träd

gården, med undertiteln en länk mellan hemmet 

och naturen. Här ger hon också många råd om 
olika lämpliga vårdträd (märkesträd). Hagtorn 
skulle till exempel kunna bli den moderna 
trädgårdens älsklingsträd: "Det har av naturen 

en behärskad växt, som tilltar i skönhet med 
åren. För sitt mycket fina, täta grenverks skull 
låter det forma sig bättre än de flesta." 

I den trädgård som Emma Lundberg ska
pade på Bullerbacken på Lidingö finns ännu 
idag formklippta hagtornsträd, som ger ka
raktär åt den nedre delen av trädgården. De 
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planterades när hon gjorde en radikal omlägg
ning av trädgården i slutet av 1940-talet 
tillsammans med sonen Erik Lundberg, arki
tekten och byggnadshistorikern, medförfattare 
till hennes viktiga verk om svensk trädgårds
konst, Svensk Trädgård. 

Det som tidigare utgjort stommen i hennes 
trädgård var fruktträd. Här fanns både spalje
rade och friväxande äppelalleer, en pergola 
med 28 spaljerade Williamspäronträd samt 
körsbärs- och plommonträd. (Som störst var 
tomten 2 074 m2 och fruktträden omkring 60 
till antalet, vilket bör jämföras med antalet 
fruktträd i en villaträdgård idag). Under de 
kalla krigsvintrarna 1939-40 frös nästan samt
liga fruktträd bort. 

Inspiration 
från Skåne och England 

Trädgården planerades och anlades samtidigt 
som familjens villa byggdes år 1910. Inspira
tion till trädgårdens indelning i olika rum och 
gårdar med olika funktioner och direkt sam
band med husets arkitektur hade Emma Lund
berg fått dels från sin barndoms skånska träd
gårdar, dels från den engelska Arts and Crafts
rörelsens arkitektur. Hon var främst inspirerad 
av arkitekten Baillie Scott, som också medver
kat till en del av Garden City-rörelsens bo
stadsområden. Hans ritningar till hus med 
trädgårdar hade hon studerat i den tongivande 
tidskriften The Studio. 

Emma Lundberg nämner också William 
Robinson och Englands "Wild-gardening" 
som förebild för naturträdgården, liksom 
Kronprinsessan Margareta som omsatte sitt 
engelska trädgårdsarv i trädgården vid Sofie
ro. I några sena opublicerade artiklar skriver 
hon också hur "sporrande" Gertrude Jekylls 
anläggningar varit. 

Liksom Gertrude Jekyll hade Emma Lund
berg en konstnärlig utbildning och målade, 
främst akvareller. Naturen, hennes trädgårdar, 

barn och barnbarn var Emmas främsta motiv. 
Sin första bok Min trädgård, där hon skildrar 
de olika månaderna och arbetet i trädgården 
på Bullerbacken, illustrerade hon med ett stort 
antal akvareller. 

Ny trädgårdsanläggning på 
Millesgården 

Ett värdigt vårdträd, en stor pampig hästkas
tanj, är det första som möter besökaren i den 
nya permanenta trädgård i Emma Lundbergs 
anda som invigs på Millesgården i maj 1998, 
under Kulturhuvudstadsåret. Trädgården har 
ritats av landskapsarkitekten Barbara Johnson, 
som utgått från platsens förutsättningar, pre
cis som Emma Lundberg själv förespråkade. 
Här utnyttjas befintliga terrasser, trappor, mu
rar och dammar. 

Norr om Stora ateljen på Millesgården ge
nomförs nu steg för steg åtgärderna i Barbara 
Johnsons ritningsförslag. Hon beskriver hur 
den intima och stramt gestaltade "Emma 
Lundberg-trädgården" präglas av den bloms
terprakt som en gång funnits i dennas egen 
trädgård på Bullerbacken, med tydligt skiftan
de årstids- eller månadsaspekter. 

Här kommer besökarna att kunna vandra 
runt på gångar av grå Ölandskalksten, runt 
pionlandet, (se Barbara Johnsons ritning sid 
65) som är den centrala solbelysta delen av 
trädgården med en ny liten damm med en 
fontän som mittpunkt. Hösten 1997 plante
rades här 34 olika sorters pioner (i sitt eget 
pionland hade Emma Lundberg 88 sorter - alla 
dessa finns inte längre att få i handeln). 
Pionlandet inramas av lavendel och har en 
underplantering av tulpaner i en matta av 
pärlhyacinter. Pionerna blommar från mitten 
av juni till mitten av juli, i färger från vitt och 
svavelgult till rosa. På högsommaren följs de 
bl.a. av vitblommande karpaterklocka, brud
slöja, iris och grekisk vädd. 

Mot norr skapas vindskydd och intimitet 
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Akvarell av 
Emma 
Lundberg, 
målad 1901. 
Barnen fick 
tidigt hjälpa 
till i träd
gården. 
Här plockar 
de frukt. 

Water
colour by 
Emma 
Lundberg, 
1901. Her 
children are 
collecting 
fruit in the 
garden. 
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Emma Lundberg i sin trädgård på Bullerbacken 
omkring 1950. 

Emma Lundberg in her garden at Bullerbacken 
circa 1950. 

med hjälp av den befintliga almhäcken och en 
ny specialritad pergola. Här ska besökarna 
kunna sitta ner i skuggan av klängrosor, kap
rifol och klematis. En portal leder till det lilla 
utsiktsrummet väster om blomsterträdgården, 
också inramat av almhäcken. För att få fri ut
sikt över Värtan även när man sitter på en 
bänk, föreslår Barbara Johnson att häcken här 
delvis klipps ner till lägre höjd. 

Under hästkastanjen planteras skuggälskan
de perenner och rabatten på andra sidan präg
las av frodiga perenner som stormhatt, dagg
kåpa, praktnäva och olika slags liljor. Höstane
moner, astrar och flox i stora sjok ger höst
aspekten. 

En blomsterås med kordongträd av päron 
"Esperens Herre" och fullt av stenpartiväxter 

i alla håligheter mellan de runda naturstenarna 
utgör trädgårdens inramning mot öster. Bort
om muren ligger en halvvild backe med 
mycket berg i dagen och en blomsteräng. Mot 
den angränsande tomten planteras blod plom
mon, en vit klängros "Polstjärnan" får klättra 
i en befintlig lönn och skogsklematis på stake
tet. 

I den nedre delen av trädgården skapas en 
fruktträdgård som planteras med gamla 
äpplesorter som Astrakan, Maglemer och 
Säfstaholm och inhägnas mot nordväst med 
en klippt idegranshäck. Längre ner kommer 
man till det som en gång var Carl och Olga 
Milles köksträdgård. Här finns en damm och 
en väggbrunn med ett väggkar och en snäck
formad skål, som iordningställs. Kring det 
befintliga växthuset anläggs en ny köksträd
gård, där ståtliga grönsaker blandas med 
gammaldags sommarblommor. Köksträdgår
den inramas av klippta idegranshäckar och 
den befintliga raden av lindar längs uppfarten 
kompletteras. 

Inte en privat trädgård 
På detta sätt har Barbara Johnson gjort sin 
tolkning av Emma Lundbergs trädgårdsideer. 
Hon betonar att det på Millesgården ju inte är 
fråga om en privat trädgård, som den på Bul
lerbacken. Det måste man ta hänsyn till när 
det gäller växtval och skötsel. Det är Milles
gårdens trädgårdsmästare Mats Lindberg som 
varit med från början som får ansvaret, när 
trädgården invigs i vår. 

- Det som är fascinerande med Emma Lund
berg är att hon hade en så stor växtkunskap 
och alltid ville ha rätt betingelser för varje växt, 
säger Barbara Johnson. Hennes stora skicklig
het visar sig i hur hon låter växtligheten och 
blomsterprakten sätta sin prägel på de olika 
rummen i trädgården, inom en stram och enkel 
ram. 

- Och framförallt att hon visste att en träd-
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gård måste få ta tid att utvecklas och förändras. 
Det är något som besökarna på Millesgården 

också kommer att förstå och förhoppningsvis 
uppskatta genom att komma tillbaka och se 

hur Emma Lundberg-trädgården utvecklas. 
Själv tyckte Etruna Lundberg att trädgården 

på Bullerbacken först efter ett tiotal år började 
likna det hon tänkt sig - färdig blev den aldrig. 

Projekt i fyra delar 
I projektet Trädgårdskonst med Emma Lundberg 
1997 och 1998, som förenar arkitektens form och 
trädgårdsmästarens hantverk, ingår fyra olika delar: 
• Boken Emma Lundbergs trädgårdskonst av Stella 
Westerlund, Nordiska museets förlag, 1997 
•Utställningen Emma Lundberg (1869-1953)
konstnär och trädgårdsarkitekt på Millesgården och 
Länsmuseet i Kristianstad 
• En ny permanent trädgårdsanläggning i Emma 
Lundbergs anda på Millesgården. Den invigs i maj 
1998. 
• Trädgårdssymposium och temakonferenser under 
Kulturhuvudstadsåret 1998. 
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Bilden på sidan 61 
Gången under päronspaljen mot inre gården på Buller
backen. Emma Lundberg i fonden. Foto: Henry B. 
Goodwin, 1928. 

Den första utställningen med Emma Lundbergs verk 
visades på Millesgården sommaren 1997. Fram till 
den 11 januari 1998 finns utställningen på 
Länsmuseet i Kristianstad, hennes barndomsstad. 

Emma Lundberg-trädgården på Millesgården anläggs 
i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU), Movium (sekretariatet för den yttre miljön vid 
SLU) och STAF, Sveriges Trädgårdsanläggnings
förbund, med stöd av en lång rad sponsorer. 
Utbildningsradions UR-Akademin förbereder en serie 
om sju tv-program, som följer anläggningen. 

Om författaren 
Stella Westerlund, f. 1948, fil. mag., är konstvetare och 
intendent på Riksutställningar, där hon arbetar som in
formatör och redaktör. Hon är initiativtagare till projektet 
Trädgårdskonst med Emma Lundberg samt producent 
för Emma Lundberg-utställningen på Millesgården . 

Summary 
Emma Lundberg was a leading figure in Swedish 
garden art from the 191 O's to her death in 1953. 
lnspired by the gardens of her childhood in South 
Sweden as well as by the English Arts and Crafts 
movement she created a private garden at Bullerbacken 
in the island-suburb of Lidingö near Stockholm. She 
also made lovely paintings, mostly water colours with 
motifs from her own family and garden, and wrote books 
and newspaper articles on horticultural subjects. 
Alter her death Lundberg was sadly forgotten until in the 
1990's two enthusiasts revived her ideas - Lotte Möller 
in a chapter in a book on gardening, and Stella 
Westerlund in a book entirely devoted to Emma's life 
and work. 
A commemorative garden is presently being created at 
Millesgården museum in Lidingö, to be inaugurated in 
1998 when Stockholm will be the "Cultural Capital of 
Europe". 
The article presented here was written by Stella 
Westerlund , M.A. , who has initiated and taken active 
part in the creation of the Emma Lundberg Garden at 
Millesgården. 
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The mystery of ancient 
Russian gardens 

by Maria Ignatieva 

Russian parks and gardens oj the X-XVII centuries, their history, design 
and use oj plants are still largely unknown in the West. 

Maria Ignatieva here gives the reader a glimpse oj an extremely interesting world, 
from the viewpoint oja Russian scientist. 

Language difficulties and seventy years of iso
lation from the rest of the world during the 
Soviet period are the main reasons why an
cient Russian parks and gardens have to this 
day remained something of a mystery to out
siders. Only a few of the most famous Russian 
tsars' park residences such as Peterhof, Tsar
skoye Selo and Pavlovsk were known even 
among specialists. 

The design and use of plants in the gardens 
of the X-XVII centuries have been influenced 
by the unusual and unique traditions of Rus
sian culture, the Russian character and the Or
thodox religion. 

Gardens in the Kremlins 
In Russia, from ancient times the word "gar
den" (vertograd) meant a part of land with 
planted trees, shrubs and flowers. In the an
cient Slavic language the word vertograd was 
directly connected with the Roman god Ver
tumnus1, the god of the changing seasons and 
developing vegetation, fruits and gardens. 

Garden design in the Slavic countries start
ed with the development of agriculture. There 
were fruit gardens in ancient Slavic settlements 
before the X century. The surrounding forests 

were used as hunting grounds for the princes. 
After the adoption of Christianity in Russia 

in 988 the construction of cities, monasteries 
and gardens developed very fast. Gardens 
were created inside the central parts of Rus
sian towns (called Kremlins), near the princ
es' palaces and the houses of the nobility, and 
inside monasteries. 

According to contemporary chronicles gar
dens with fruit trees and bushes - apple, cher
ry, pear, plum, currant, raspberry, gooseberry 
- appeared in Kiev, Novgorod and Vladimir 
at this time. 

The connection of Russia with the Byzantine 
culture resulted in expanded architectural and 
probably also garden art techniques. Greek 
gardeners were invited to create gardens for 
monasteries and for the nobility in Suzdal and 
Vladimir. 

The Byzantine influence was seen in the 
planning and structure of garden composition. 
Most authors claim that the tradition of "hang
ing gardens" came to Russia from Byzantium 
in the X-XI centuries1

. 

But for reasons of climate and the building 
materials available these gardens had typical
ly Russian features. The first hanging gardens 
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The Archangelsky Cathedral in the Kremlin. The bright golden cupolas and white walls of the 
Orthodox churches surprised West Europeans who visited Moscow during the XIV-XVII centuries. 

were small and had water ponds, decorative 
pavilions and a lot of flowers. 

Russian cities of the X-XIII centuries had 
plenty of features that distinguished them 
from medieval West European cities. They had 
wide streets, a lot of natural and artificial 
groves and meadows, gardens and open are
as inside the city. 

The old cities looked very picturesque and 
had a strong connection with the surrounding 
landscape. 

They were situated on the most beautiful, 
convenient and protected si tes near rivers and 
lakes, natural harbours and on bluffs. The main 
church (cathedral) was built in the most con
spicuous area of the town. Other churches 
were placed to set off the main cathedral. The 
"golden helmet" domes and white walls of 
churches, the abundance of gardens in mon
asteries and farmsteads, the meadows and 
natural forests surprised West Europeans who 
at that time were more familiar with dense, 
narrowly designed cities. 

The farmstead princip le 
Most city gardens were situated in very spe
cific Russian farmstead complexes which con
sisted of a main house, service bui!dings and 
gardens. This farmstead complex was called 
usadba in the Russian language. 

The farmstead gardens contained fruit trees 
and bushes, vegetables and flowers. Often 
small greenhouses and hotbeds for growing 
watermelons and other exotic vegetables were 
constructed. For honey production, lime trees 
(Tilia cordata) were grown and wooden bee
hives were constructed2. Most usadba gardens 
had a pond or natura! stream or lake for fish
ing, swimming and washing. 

Without question, practical organisation pre
dominated over decorative function in the 
farmstead gardens. On the other hand, people 
tried to adorn their houses, and some decora
tive plants were used in usadba gardens. Rus
sians loved to plant. lilac (Syringa vulgaris), 
snowball ( Viburnum opulus), hawthorn (Cratae
gus sp.) and roses (probably, the native Rosa 
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maja1is and Rosa acicularis). In some gardens 
there were painted ornamented pavilions. 
Carved benches and tables were used, as well, 
for pleasure. Before the second part of the XVII 
century these gardens had no division between 
the front - usually decorative - part and the 
utilitarian part. 

This type of farmstead structure was used 
in all Russian cities and towns until the XVII 
century. The garden, house and barns were 
surrounded by a tall wooden fence. The farm
stead was a separate, private family world. 

The hordes of the Tatars 
Very rarely, in the most progressive independ
ent cities such as Novgorod, public gardens 
were opened. People took walks for recreation, 
and liked to visit forests and use meadows, 
groves and open areas for games and differ
ent celebrations. 

At the beginning of the XII century there 
were 32 cities in Russia . 

In 1237 the Tatar Khan Batii invaded Russia 
and destroyed most of the Russian cities. Three 
centuries under the yoke of the Tatars is the 
reason why Russia remained backward com
pared to many European countries. 

Only a few descriptions of ancient Russian 
gardens, with explanations of their planning 
structure and some details survived the fires 
of cruel wars. 

The formation of a centralised Moscow State 
and later a huge empire at the end of the XV 
and beginning of the XVI centuries spawned 
all kinds of artistic activities including garden 
design. 

At the end of the XV century Ivan the Third 
ordered the establishment of the "tsar fruit 
garden" near the Moscow Kremlin Hill. Ivan 
the Fourth (the Terrible) established the "ap
tekarsky" (medical) garden near the Kremlin. 
There were beds with medicinal herbs and 
bushes such as sage (Salvia sp.), chicory (Ci-

This is the only entrance to the pine grove 
of the Tolgsky Monastery. In this grove the 
miraculous icon of Virgin Mary of Tolgsky 

"appeared" on the trunk of a pine tree. 

chorium intybus), poppy (Papaver sp.), mint 
(Mentha sp.), fennel (Anethum graveolens), hys
sop (Hyssopus officinalis) and others. 

The sacred pine grove 
The monastery gardens were also revived in 
this period. The sacred groves and gardens of 
the Tolgsky Monastery in Yaroslavl on a bank 
of the Volga river are the most important of 
the religious gardens of the XVI-XVII centu
ries. 

The most famous is the pine grove (Pinus 
sibirica) planted on an area of about one hec
tare, surrounded by a tall stone wall and with 
only one entrance. The first pine trees native 
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to Siberian coniferous forests were planted 
here in 1578. A straight avenue and formal 
ponds in the form of the Russian letter "rt" 

were laid out. 
The pine grove was used for special religious 

rituals. Inside the crown of one of the pines 
the icon "Our Tolgskaya Lady" was put3. The 
seeds of the pine trees were declared medici
nal and miraculous. 

Some of the pine trees ha ve survived to this 
day. According to biological investigations 
some of them are 400 years old4

. 

In the opinion of the famous Russian philol
ogist Dmitry Lichachev5 this type of monas
tery garden - with big trees outside the mon
astery' s main cathedral - was directly connect
ed with pagan sacred groves. In these groves 
icons with rniraculous powers (first of all the 
Virgin Mary) usually appeared on the trunks 
of trees. At the beginning of Christianity, the 
Orthodox Church may have tried to incorpo
rate a pagan tradition and transform it into 
Christian ceremonies. 

Paradise 
There were some interesting differences be
tween the monastery gardens of Medieval Rus
sia and Western European gardens. In Russia 
the monastery walls were the "fence of para
dise". Everything that was inside the monas
tery - including the gardens - was paradise. 
The most important place in the monastery 
was the square in front of its minster which 
was decorated with "Eden" apple trees and, 
climate permitting, grapes. West European 
monastery gardens were created to be enclosed 
from all sides in the areas called "cloisters" . 

For the Europeans, the rose was an obliga
tory plant as the main symbol of Virgin Mary. 
In Russia the most important symbol of Mary 
was the lily. 

Because the monastery garden was consid
ered a paradise, it was a place with an abun-

dance of everything including decorative birds 
and plants, fruit trees and fragrant herbs. 

Beginning in XIV century Russia, many 
monasteries were built in wilderness areas 
such as a forest, the banks of a river, or a pic
turesque lake. The idea of a sinless, natura! 
wilderness that was regulated by God harmo
nised with the monks' aspiration to perfection. 
Virgin nature was a symbol of order and come
liness where hermits lived and devoted them
selves to God. 

In a most significant government document 
"Domostroy" (XVI century), a special section 
is devoted to methods of gardening. Ad vice 
on how to organise a garden or hotbeds, take 
care of seeds and trees and protect the harvest 
from frost and pests was found in this section. 

Gardens oj the XVII century 
There are a lot of descriptions of Moscow and 
other Russian gardens by foreign diplomats 
and businessmen who visited the country in 
the XVI-XVII centuries. 

The Swedish messenger of Charles XII, Pe
ter Petri, wrote in his diary that Moscow liter
ally overflowed with the green of gardens and 
groves, meadows and open areas. He also 
mentioned a huge meadow near the Kremlin, 
from which every year 600 carts of hay were 
collected. 

During the reign of Tsar Alexsey Mikhailov
ich (1645-1676), Moscow became not only the 
capital of the huge Russian empire but of Rus
sian culture as well. At the end of the XVII cen
tury the city covered an area of about 2000 
hectares and had 200 000 inhabitants. Many 
gardens were organised in and around the city. 

Because of the farmstead tradition even the 
centre of Moscow looked like a country vil
lage. On contemporary maps of Moscow as 
well as on maps of Kiev and other Russian cit
ies you can observe many private and monas
tery gardens. The forma! structure was domi-
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A fragment of the Ushakov map of the district of Podol in Kiev at the end of the XVII century. 
Inside the walls of an usadba many gardens can be observed 

(from Bunin: A history oj planning city art. Vol. 1 (1953)7. 

nant. On the other hand fruit orchards and 
straight rows of vegetables were combined 
with meadows, groves and ponds of free or 
formal configuration. 

lf the farmland was situated near a river or 
a natura! lake the picturesque view was not 
destroyed. The beauty of the natural landscape 
was the essence of the farm complex. Natural
ly, nobody thought about a central axis or a 
united composition. New elements of the gar
den or farm were added when it became nec
essary. 

In one of the remaining maps of the Mos
cow farmstead belonging to Duke Golokin, the 

typical structure of the XVII century Russian 
usadba is illustrated. The locations of the house, 
rectangular and oval ponds, a grove of formal 
lay-out, fruit gardens, a big meadow near the 
river and decorative plantations of trees be
hind the house are displayed. The formal par
terres near the house were constructed later 
in the XVIII century. 

Moscow's hanging gardens 
The tradition of arranging gardens on the lev
el of the second or higher floors came to Rus
sia through the Byzantine influence. A descrip
tion of XVII-XVIII century Moscow Kremlin 
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Map of Duke Golokin's usadba Chamovenny Dvor 
in Moscow in the middle of the XVIII century. 

and gardens of the nobility displays small gar
dens for different members of a family, like 
rooms open under the sky. The floor of an 
overhanging roof garden was covered by wa
terproof lead sheets. Small ponds for fish were 
also included. The garden had only a few paths 
crossing at right angles and the plots were 
raised beds with wooden sides. Different kinds 
of plants were grown in them, such as roses, 
tulips, lilies, peonies, carnations, violets, hol
lyhocks, hyssops, small apple trees and berry 
bushes. A list of plants used in one of the hang
ing gardens in the Kremlin mentions 11 apple 
trees, 40 bushes ofred currant (Ribes rubrum), 
anise, walnut (Juglans regia), beans, carrots, 

cucumbers, sage and thyme (Thymus sp.). 
Special water supply mechanisms were de

veloped for raising water to the garden. Deco
rative and singing birds such as nightingales, 
parrots, canaries and quails were kept for 
pleasure, in silk cages. 

The "Lower Red" hanging garden in the Mos
cow Kremlin, laid out for Tsar Alexsey Mi
khailovich in 1681-1683, was decorated with 
special "perspective paintings" which created 
the illusion of extended space in the small 
hanging garden. 

Kolomenskoye 
The most interesting gardens of the XVII cen

tury were designed for Tsar Alexsey Mikhail
ovich in his country residences in Kolomen
skoye and Izmailovo. 

Wonderful, typically Russian landscapes 
surrounded the residence in Kolomenskoye. 
From the hilltop there were views of pictur
esque meadows by the river Moscow and the 
Church of the Ascension . Near the Tsar's 
wooden palace a lot of fruit gardens of simple 
formal structure were created. They had ap
ple, cherry, plum and pine (Pinus sibirica) trees 
and rows of raspberry and gooseberry . 

In the XVI-XVII centuries native oak trees 
(Quercus robur) were planted near the palace. 
Single trees have survived and are approxi
mately 400 years old. 

The gardens of Izmailovo 
Tsar Alexsey Mikhailovich was fond of agri
culture and gardening. He liked plantsand de
cided to collect exotic specimens on his farm
stead. Different gardens, agricultural fields or 
kitchen gardens were included one by one as 
the need arose. They formed part of a natural 
wooded landscape dominated by pine (Pinus 
sylvestris), spruce (Picea abies), birch (Betula pen
dula) and alder (Alnus glutinosa) . 

At that time the idea of the creation of a uni-
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Panorama of the Tsar's residence 
at Kolomenskoye. 
Drawing by the Italian architect 
Giacomo Quarenghi, at the end of 
the XVIII century. (From Dubyago 
Tatyana: Russian Forma! Gardens 
and Parks, 1963). 

Map of Kolomenskoye 
in the XVIII century. 

On the right, 
the river Moscow. 

fied garden composition did not exist. Every 
garden had its own individual composition 
and was walled. For Russian gardeners of the 
XVII century, with their tradition of practical 
farmsteads, it was essential to preserve natu-

rally beautiful landscapes and views and to 
plant small separate, useful or decorative gar
dens. 

The planning structure of the Grape Garden 
at Izmailovo near Moscow was a system of 
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Prosyansky garden at Izmailovo. Fragment of a 
XVII century draft (from Dubyago Tatyana 

Russian forma/ gardens and parks, 1963). 

squares with circles in the corners. Sites for dif
ferent plants were created, as buckwheat 
(Fagopyrum esculentum), wheat (Triticum sp.), 
barley (Hordeum sp.), poppies (Papaver sp.), 
white currant (Ribes sp.), apples (Malus domes
tica), 'German flowers and herbs', and there 
were plots with rye (Secale cereale), oats (Avena 
sativa), raspberry (Rubus sp.), pear (Pyrus sp.), 
plum (Prunus sp.) and cherry trees (Cerasus 
sp.). In some years even grapes were success
fully grown in this garden. 

The Round Garden or Kitchen Garden cov
ered about six hectares and had a radial-circu
lar structure. The pathways (width about 6 me
ters) divided the area into three circular belts. 
The outward ring consisted of rose and mul
berry - the first experiments with mulberry 
(Morus sp.) acclimatisation were made at Iz
mailovo. In other belts roses were planted 
again. In the middle ring barberry bushes (Ber
beris vulgaris) were grown. Beyond the outer 
ringa birch grove (Betula pendula) was devel-

oped. Vegetables and medicinal herbs were 
planted around the whole garden area. 

The Prosyansky Garden (Millet garden) was 
located in the woods. It had a square form and 
was surrounded by a red wooden fence. Mil
let, flax, rye, oats, barley, wheat, buckwheat, 
hemp and peas were grown in the external 
perimeter. Next there were rows of apple, cher
ry, pear and plum trees. The big parterre which 
consisted of 12 squares, was put in the centre 
of the composition. The parterre surrounded 
four plots with sculptural fountains of winged 
animals. The central feature was a pavilion. 

Some other decorative features at Izmailovo 
were the Strawberry Grove, the Raspberry 
Garden, the Yard ofSwans with 484 live swans 
and a menagerie. 

In one of the Moscow archives a very inter
esting drawing dating from the XVII century 
has been found. Russian investigators of parks 
and gardens agree that it represents one of the 
gardens at Izmailovo, the Poteshnye palaty s 
sadom (Play, or Funny, garden). The garden 
covered a big area. 

In 1931 a "park for recreation and culture" 
was arranged on the site of the XVII century 
garden at Izmailovo. In 1979 the park was de
clared a "monument of garden and park art", 
and today Izmailovo isa very important green 
area in Moscow. 

Early Russian labyrinth 
There is no historical documentation of maz
es in Russian gardens before the XVII centu
ry. So the maze planted in the centre of the 
forma! garden composition at Izmailovo was 
one of the first in the country. The green walls 
of the labyrinth were made from currant and 
cherry bushes. In the centre there was " a 
stream with water". The open central parterres 
were decorated with flowers and low shrubs 
(tulips, rosemary, rose, fragrant plants) and 
were designed as 16 squares. Fruit plantings 
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Play garden at Izmailovo, Poteshnye palah; s sadom. In the centre, the labyrinth 
surrounded by 16 parterres. Draft from the XVII century 

From Dubyago Tatyana Russian forma/ gardens and parks, 1963. 

(apple and pear) were situated in the four cor
ners of this garden. 

crops and fruit trees, the gardens at Izmailovo 
were doubtless pleasure gardens. 

The idea of planning a garden with a cen
trally positioned maze isa typical Russian in
terpretation of this feature of a European me
dieval garden. 

The Izmailovo gardens were the culmination 
of XVII century garden development. Here 
practical and aesthetical purposes were per
fectl y integrated. Although they contained 

The Russian tradition of planting useful 
plants in all types of gardens dates from the 
X-XVII centuries and is rooted in everyday 
Russian life. This tradition was carried over 
into the next century <luring the times of Peter 
the Great, and even later into the Russian land
scape design of the XIX century. 
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Äldre ryska trädgårdar 
- okända i Väst 

Den ryska trädgårdshistorikern Maria lgnatieva 
beskriver i artikeln ryska trädgårdar från 900-talet till 
1600-talet, en intressant period som har förblivit 
praktiskt taget okänd i Väst - dels på grund av 
språksvårigheter dels på grund av Rysslands 
isolering under Sovjettiden. 

Den ryska trädgårdskonsten uppvisar vissa 
särdrag som framför allt beror på följande faktorer. 
• Social historia - många krig, tatarers och mongol
ers härjningar, den ryska statens konservativa 
struktur m.m. 
• Den grekisk-ortodoxa kyrkan, som bl.a. har utövat 
inflytande på klosterträdgårdarnas form och 
planering. De hängande trädgårdarna i Kiev och 
Moskva inspirerades av den babyloniska trädgårds
kulturen. 

About the author 
Maria E. lgnatieva teaches planting design and garden 
history in the Department of Landscape Architecture of 
Lincoln University in New Zealand. She was an 
Associate Professor in the Department for Landscape 
Archtitecture and Botany at St. Petersburg Forest 
Technical Academy from 1989 to 1995. Her main 
interests are garden history, restoration and urban 
ecology. 

• Det hårda klimatet i stora delar av Ryssland . 
• Levnadssättet i ryska byar och städer. Till privata 
hus, även i städerna, hörde alltid en trädgård med 
fruktträd, bärbuskar, grönsaker och blommor. 
Nyttoväxter har i alla tider ingått i alla typer av parker 
och trädgårdar i Ryssland . 

I slutet av 1400-talet och framåt skapades de 
säregna klosterträdgårdarna, bl.a. Tolgskij-klostret i 
Jaroslavl. Klostermurarna betraktades som "gränsen 
till paradiset" och allting där innanför, inklusive 
trädgårdarna, hörde till "paradiset" - med yppiga och 
dekorativa blommor, vackra fåglar och väldoftande 
örter. 

De främsta trädgårdarna under 1600-talet var 
lsmajlovo-trädgårdarna nära Moskva, som tillhörde 
tsar Alexej Michajlovitj, far till Peter den Store. 

Under samma tid kom iden med en labyrint i mitten 
av trädgården till Ryssland. Labyrintens gröna väggar 
utgjordes av körsbärs- och vinbärsbuskar. 
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Blekingeresan 1996 

Slott och parker 
i Sveriges trädgård 

av Sven Erixon 

Historia, kultur och trädkunskap serverades i rikligt mått under 
Dendrologföreningens Blekingeresa - som blev så populär att den måste dubbleras . 

Veckan efter gick en ny resa på samma vägar, öar och stigar. 
Sven Erixon som deltog i den första resan berättar. 

Vår resa började i Karlskrona. De 37 deltagar
na hade enskilt tagit sig dit på olika, meren
dels arbetsamma sätt - förbindelserna är inte 
överallt riktigt så som man skulle önska. 

På morgonen den 23 augusti samlades vi till 
en tidig frukost på Cafe Grevagården - nam
net efter den gängse benämningen på huvud
byggnaden i Blekinge Läns Museum vid Fis
kartorget. 

Vi hade tur med vädret - just som vi satte 
oss till bords började morgondiset lätta, och 
en len eftersommarsol bröt igenom de tunna 

molnen. Det kom att bli en varm och vacker 
dag. 

Vår inledande ciceron, antikvarien Ivar 
Wenster, gav oss en kort introduktion om 
Karlskronaområdet. Den gavs i palatsets 1975 
rekonstruerade och mycket välhållna ba
rockträdgård. Vi imponerades mycket av två 
väldiga idegranar* (Taxus baccata) som stod i 
framkanten av trädgårdens övre del, där vi 

* Se även LUSTGÅRDEN 1996, sid 79, Två svenska ide
gransjättar, av Inga H. Jungstedt. 
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Greven som byggde 
Karlskrona 

Greven som Grevagården fått namn efter var Hans 
Wachtmeister, en av Karl Xl:s förtrogna och en av 
de mest pådrivande krafterna för en flyttning av den 
svenska flottans huvudbas från Stockholmsområdet 
till Sydsverige. 

Sveriges militära organisation ställdes inför ett helt 
nytt läge i och med de nya och värdefulla provinser 
som tillfördes landet vid frederna med bland annat 
Danmark vid 1600-talets mitt. Detta berörde i särskilt 
hög grad marinen och kustförsvaret, som fått nya 
långa kustområden med utsatta lägen att skydda. 
Med flottans stationering och förråd långt norrut lät 
sig detta knappast göra - så mycket mer som 
fartygen under stränga vintrar kunde ligga infrusna 
och obrukbara där i långa tider. 

Så långt var man ense. Men när det gällde platsen 
för den nya förläggningen av flottan bröt sig me
ningarna och länge blev ingenting gjort. Valet föll 
emellertid till sist på det område som sedan blev 
Karlskrona. Det hade flera fördelar, bland annat ett 
inlopp genom en arkipelag som var svår att forcera 
och möjlig att befästa och innanför den en rymlig 
och djup naturlig hamn. 

Hans Wachtmeister hörde till de ivrigaste före
språkarna för denna placering. 

Beslutet togs 1680, och Karl XI uppdrog ledningen 
av anläggningsarbetena åt Hans Wachtmeister. Han 
gick till verket i högt tempo. Redan samma år, 1680, 
var en av de befästningar i funktion som skulle 
försvara huvudinloppet, Kungsholms fort vid Tjurkö. 
Ett fäste på andra sidan inseglingsrännan var under 
planering, Drottningskärs kastell. Örlogsvarvet och 
den civila staden var också på god väg. 

Hans Wachmeister har med allt skäl kallats för 
Karlskronas grundare. Han blev bofast i Karlskrona 
för resten av sitt liv. År 1705 lät han bygga sig ett 
magnifikt palats invid västra stranden avTrossö, den 
stora centrala ön av de ursprungligen 33 som det 
moderna Karlskrona är byggt på. 

också lade märke till ett antal perfekt pyramid
klippta yngre idegranar. 

Ivar Wenster följde med en stund på vår 
rundfart i innerstaden. Vi stannade till ett tag 
vid Hoglandsparken och fick en orientering 
om dess historia och tilltänkta - men inte helt 
realiserade - dominans i den ursprungliga ba
rockinspirerade stadsplanen. 

Dendrologiskt lade vi bl.a. märke till ett stort 
ginkgoträd (Ginkgo biloba), några formklippta 
vitoxlar (Sorbus aria) och ett stort vingnötsträd 
(Pterocarya Jraxi nifolia). Längs parkvägarna 
fanns alleer med bersåer av klippta, höga aven
bokshäckar. 

På Stortorget fick vi höra en del om bygg
naderna där och deras historia genom tiderna 
och om den stora branden i staden år 1790. Här 
bytte vi också guide. I fortsättningen berätta
de magister Nils-Olof Andreasson entusias
tiskt mer om trakten och dess historia och om 
Karlskronas fördelar och förträffligheter. 

Vägen ut ur staden gick via Österleden, 
Lyckeby och de s.k. storöarna Senoren, Sturkö 
och Tjurkö. Vi passerade Lösens prästgård -
nu renoverad och rätt imponerande. Där föd
des en gång författaren Gunnar Serner (Frank 
Heller), som har beskrivit platsen i sin memo
arbok "På detta tidens smala näs". 

Solen sken och vi fick en vacker färd över 
öarna. De omskrivna stora ekskogarna är se
dan länge en saga blott - virket gick åt till de 
många fartygsbyggena på 1600-, 1700- och den 
första delen av 1800-talet. Nu dominerades 
vegetationen mellan de många villorna och 
sommarhusen av friskt gröna björkbuskar och 
blommande ljung. Det var vackert det också, 
liksom utsikterna från de låga broarna mellan 
öarna ut över solglittrande fjärdar och sund. 
Såren från den omfattande stenbryh1ingen före 
och under mellankrigstiden hade hjälpligt 
läkts och störde inte längre. 

Intrycket blev ett annat när vi kommit till 
vägs ände på Tjurkö och bussen parkerades 
invid båtbryggan för överfarten till Kungs
holms fort. 

Kungsholms fort: ett lås för sundet 
Bilden dominerades av de kärva befästning
arna på andra sidan det smala sundet. Här lik
som inom fortet rådde fotograferingsförbud. 
Detta beklagades av många - men efterlevdes. 
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Den eleganta salongen på Skärva. 

En av marinens båtar förde oss på få minut
er över till fortet. Vår guide demonstrerade 
valda delar av anläggningarna för oss. Vi åt 
lunch i manskapsmatsalen; maten var god och 
riklig. Om det militära ordnings- och snygg
hetskravet påminde en maning vid ingångs
dörren: "Bär ut och gör rent efter dej när du 
ätit! Din morsa jobbar inte här." 

Från dendrologisk synpunkt var den kända 
parken sevärd. På 1870-talet blev det sed att 
flottans långresefartyg från varje resa förde 
med sig hem "ett exotiskt träd", som plan
terades i parken, skyltades med namn, växt
plats och uppgift om fartygets namn och, i de 
flesta fall, årtalet för resan. Många nu grova 
träd av inhemskt ursprung ingår också. 

Arter som vi noterade var bl.a. korkgran 
(Abies lasiocarpa 'Arizonica'), hybridplatan (Pia-

tanus acerifolius) och scharlakansek (Quercus 
coccinea) . Bland förvärv från senare år märktes 
japanskt pagodträd (Sophora japonica, 1981), 
koreansk komell (Cornus kousa, 1987) och en 
humlebok (Ostrya carpinifolia, 1996). Se även 
sid 88. 

Skärva: utan motstycke 
Resten av den första dagens eftermiddag äg
nades åt varvsamiralen F.H. af Chapmans eg
endom Skärva. 

Huvudbyggnaden är uppförd på 1780-talet, 
är klassad som byggnadsminne och står i det 
stora hela utan motstycke. Den är så gott som 
orörd i sina grunddrag - dock har det ur
sprungliga yttertakets grästorv bytts mot fas
tare material. 

Arkitekterna Kerstin Barup och Mats Ed-
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I det kinesiska rummet på Skärva finns ett 
hundratal tavlor målade i Kina på 1700-talet. 

Överst: handel med frukt och blommor. 
De tre dendrologerna på den undre bilden är 
fr .v.: Kjell Abrahamsson, Gunilla Sjögreen och 

Janeta Ribbing. 

ström har efter ingående undersökningar 1988 
lagt fram en doktorsavhandling om Skärva. 
Den har publicerats i bokform med en ritning 
av det ursprungliga huset och med de änd
ringar som gjordes under 1800-talet. En panel 
över de knuttimrade stockarna och snickar
glädjen runt tak och fönster torde komma att 
behållas enligt en detaljplan för den framtida 
skötseln av byggnaden. 

Vårt värdpar Claes och Marianne Wacht
meister berättade ingående om byggnader och 
park med deras historia och visade också de 
mest intressanta rummen i huvudbyggnaden: 
af Chapmans arbetsrum, hans sovrum, sa
longen, den stora kupolsalen och det märk
ligaste av allt, det s.k. kinesiska rummet. Där 

är väggarna fyllda av inemot ett hundratal tav
lor, målade i Kina på 1700-talet. Motiven är 
olika typer av segel- och roddbåtar, kompletta 
in i minsta detaljer med lyktor och fladdrande 
vimplar och ibland figurer. Från båtarna id
kades handel med frukt, blommor och porslin 
m.m. Sammantaget utgör målningarna en rik 
källa till kunskap om seder och bruk i den 
tidens Kina. 

I den stora kupolsalen beundrade vi bl.a. 
golvet, lagt av elva meter långa furuplankor, 
så exakt tillpassade att det fortfarande drygt 
200 år efter läggningen skulle vara svårt att 
sticka ned ens ett rakblad i skarvarna . 0, for
na tiders skeppsbyggare och deras hantverks
skicklighet! 

I den omgivande parken besåg vi det" spets
mönstrade" gotiska tornet i vilket en gång 
vällingklockan hängde och ett litet tempel i 
dorisk stil, ritat av Chapmans vän Carl August 
Ehrenswärd. 

För närvarande pågår en utredning om att 
göra Skärvaområdet till naturreservat. Om
rådet närmast huvudbyggnaden, den s.k. 
Parken, ingår emellertid i byggnadsminnet. 

En kolossal ek mitt för entren till huset 
fälldes 1980 av okänd anledning - till obotlig 
skada för helhetsintrycket. Den var så stor att 
tio personer nu kunde sitta samtidigt på den 
kvarvarande stubben. 

Ronneby Brunn: vackra planteringar 
Efter middag på Ronneby Brmmshotell vand
rade vi i den ljumma kvällen genom Brunns
parkens vackra anläggningar till Villa Vera, 
där det innehållsrika Naturrummet med in
tressanta och illustrativa utställningar visades 
av Bengt Egnell från Skogsvårdsstyrelsen. 

Efter frukosten den andra dagen ägnade sig 
en del av deltagarna åt att närmare studera 
trädgårdsplanteringarna - vackra! - runt ho
tellets huvudbyggnad medan andra tog en lite 
längre tur i den vidsträckta Brunnsparken. 
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Ronneby Brunn var under 1800-talet en av 
Sveriges mest besökta kurorter. En del bygg
nader finns kvar: promenadgalleri vid hälso
källan, sjukhem, några sekelskiftesvillor m.m. 
Den gamla parken i det engelskinspirerade 
parklandskapet har återuppstått i landskaps
arkitekten Sven-Ingvar Anderssons plan över 
området. 

Nya dammar har anlagts i brynet mot 
Brunnsskogen. Rhododendron-planteringar 
speglar sig i dammarnas vattenytor och utgör 
en naturlig gräns mellan park och skog. Vid 
den gamla brunnshallen finns ett vackert ro
sa rium med buxbomskantade rabatter och 
uppe i Brunnsskogen hittar man en japansk 
trädgård som ritats av en japansk fackman, 
Akira Moschizuki. Här är också en doftträd-

gård planterad nära den vackra promenad
stigen. 

Augerum: experiment med blodek 
Dagens första färdmål var Augerums kyrka 
och kyrkogård, som hade ett mycket tilltalande 
läge högt uppe på en trädbevuxen strandbrink 
vid Lyckebyån. 

Det var i första hand gravstället i ett murat 
valv för varvsamiralen F.H. af Chapman -
Skärvas skapare - som föranledde besöket. Det 
leddes av vår medlem lagman Michael von 
Koch, som äntrat vår buss tidigt undervägs för 
att ge oss en inledande orientering. 

Medan vi rullade fram genom det mycket 
vackra landskapet berättade han om sina mö
dofyllda, men i slutändan lyckosamma, dis-

"De 1000 rosornas trädgård" i Ronneby Brunnspark. 
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kussioner och förhandlingar med för land
skapsvården tämligen okänsliga planerings
och vägmyndigheter och om hur han till slut 
lyckats rädda ömtåliga skönhetsvärden. Han 
berättade också om Augerums kyrka och 
kyrkogård som vi först besåg. 

Därefter förde han oss till Augerums gård, 
som nu var i släkten von Kochs ägo i sjätte 

Tre generationer von 
Koch på Augerum: 
Michael med fru Anne
Cathrine, och sonen 
Johan med dotter. 

Avenbokshäcken på 
Augerum visade sig 
mycket svårfoto
graferad - men foto
grafen gav sig inte. 

generationen. På gården träffade vi bl.a. 
Michael von Kochs son Johan, som nu drev 
godset och berättade om driften och dess förut
sättningar. Jordbruket bar sig hyggligt och 
boskapsskötseln gick ganska bra, men numera 
var det ändå skogen som utgjorde rörelsens 
ekonomiska livsnerv. 

Dendrologiskt sett fanns det mycket av stort 
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intresse. På eller intill gårdsplanen fanns ett 
par ovanligt stora lindar, flera exemplar av 
150-årig Robinia pseudoacacia och en impo
nerande, flerstammig alm av samma ålder (tro
ligen Ulmus glabra 'exoniensis'), en pyramid
alm som när den inte klipps från början kan få 
en stor och bred krona. 

I den mera vildvuxna delen av parken fanns 
åtskilliga stora ekar och bokar, bland dem en 
ek som bedömts kunna vara omkring 450 år 
gammal. En avenboksalle som anses vara nära 
300 år gammal går genom de fält som var ami
ralitetsapotekare Ferbers på sin tid berömda 
medicinalväxtträdgård. Denna har Ferber be
skrivit i verket "Hortus Agerumensis" (1739). 

Fru Anne-Cathrine von Koch berättade att 
ännu en dendrologisk märkvärdighet kan stå 
bakom hörnet på Augerum. I parken på 
hennes barndomshem Antuna i Uppland finns 
nämligen ett av de mycket få exemplaren i 
Sverige av blodek (Quercus robur atropurpurea), 
och man har på Augerum planterat ollon från 
detta. De har grott men växt upp till plantor 
där varianten inte slagit igenom. 

Nu ämnar man på dem ympa in skott från 
ursprungseken på Antuna. Resultatet avvak
tas med spänning! 

Vi besåg också gårdens yngre corps de logi 
från det tidiga 1800-talet, som numera ägs av 
Johans syster Anna och hennes man. Där såg 
vi i köket "Blekinges största spis", beundrade 
i salongen den härliga utsikten ner mot Lycke
byån och imponerades av den vackra matsalen 
med bland mycket annat ett golv nästan i klass 
med det vi sett i kupolsalen på Skärva. 

Även en del ekonomibyggnader var myck
et intressanta, bland dem ett vackert och myc
ket stort 1700-talsmagasin samt det gamla stal
let som (efter lång vånda hos vederbörande 
myndigheter - Augerum är klassat som bygg
nad smi n n e) varsamt kunnat apteras till 
maskin- och traktorskjul. 

Och så kom vi slutligen fram till den äldre 

huvudbyggnaden med flyglar från tidigt 1700-
tal, där ägaren Johan bor i det större huset och 
Michael och Anne-Cathrine i ena flygeln, en 
trivsam och lugn miljö. Vårt besök avslutades 
med en mycket välsmakande fäl tlunch i sol
skenet på gräsmattan. Far och son von Koch 
gav oss en sammanfattning av allt vad vi fått 
se och höra om vid besöket. 

Marielund: tusentals klipp 
En kort stunds bussfärd västerut förde oss till 
avtagsvägen till Marielunds stora gård. Äga
ren kommendörkapten Christer Fredholm gav 
oss under den korta vägen upp till gården en 
första orientering. Vägen gick genom en bok
skog in i en alle av drygt 300-åriga ekar - av 
naturliga skäl ganska ojämn, men luckor efter 
vindfällen m.m. hade fyllts i med smäckra raka 
ungträd. 

Själva uppfartsvägen gick genom en pyra
midklippt almalle (Ulmus glabra 'exoniensis'), 
som ägaren under årens lopp egenhändigt 
hade format perfekt genom många tusen klipp 
i mars månad varje år. 

I backen upp mot egendomens corps de logi 
stannade vi inför en stor platan vars stam
omkrets i brösthöjd vi uppskattade till mellan 
fyra och fem meter. 

På den vackra och välskötta grässluttningen 
framför huvudbyggnaden stod vi i en ring om
kring Christer Fredholm, när han berättade om 
gårdens historia och skiftande öden under 
olika ägare. Han är för närvarande sysselsatt 
med ett större arbete i ämnet. 

Som flera andra större gårdar i trakten kom 
Marielund till som lantställe för en högre äm
betsman inne i Karlskrona, i detta fallet i slutet 
av 1700-talet. Via upprepade tillköp av mark 
utvecklades egendomen med tiden till ett stor
jordbruk med birörelser. För hundra år sedan 
omfattade gårdshushållet bortåt 300 personer, 
och 50 hästar fanns i arbete. Idag i maskiner
nas tidevarv är personalstyrkan en liten bråk-
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Margareta Stenudd, chef för Svenska 
Turistföreningens anläggning på Tjärö, "en robust 
och trivsam person", klev upp upp på en sten och 

berättade medryckande om stationen. 
Avlutningsvis bjöd hon dendrologerna på en 

värmande lunch. 

del av vad den var då, och varenda arbetshäst 
är borta. Samtidigt har skogsbruket fått en helt 
annan betydelse än förr - inte minst för eko
nomin. 

Hjortsberga: gravfält på grusås 
Nästa sevärdhet på programmet var gravfältet 
vid Hjortsberga kyrka. Här mötte oss antik
varien Thomas Persson från länsstyrelsen och 
berättade om fältet . Det härrör från senare 
delen av järnåldern - ungefärligen mellan 700 
och 1000 e.Kr. Det är endast i mindre delar 
undersökt närmare. Fynden visar emellertid 
stor variation i fråga om gravarnas form, sym
bolik m.m. Detta skulle kunna tyda på att fältet 
utnyttjats under ännu något längre tid, men 
det är osäkert. 

Gravfältet ligger - liksom för övrigt några 
andra liknande fält - på en långsträckt grusås 
i nord-sydlig riktning i Listerbybygden. Åsen 
har också utnyttjats som en viktig kom
munikationsled mellan kustland och mellan
bygd. I närheten av Hjortsbergafältet har un
der lång tid fu1mits en marknads- och sam
lingsplats, och den tjänade också länge som 
ställe för ett slags bondeting. 

När heden tid byttes i kristen förlades - här 
som på inte så få andra håll i Sverige - den 
kristna kyrkan vid den gamla kultplatsen. Här 
i Hjortsberga är det till och med så att den fler
hundraåriga klockstapeln står inne på det gam
la gravfältet, och den omkring år 1200 byggda 
kyrkan ligger alldeles intill. 

Gravfältet i Hjortsberga hävdas mönstergillt 
genom länsantikvariens försorg. På den stör
sta delen av området har skogen tagits ned. 
Kvar finns endast buskar och små träd av en 
(Juniperus communis) och en tät grässvål med 
inslag av vildblom. Ett par gånger under som
maren slås gräset - med lie, maskiner är inte 
att tänka på i den starkt stenbundna terrängen . 

Så fortsatte vi de få kilometerna till Johan
nishus. Trakten är sällsynt rik på fornminnen; 
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på flera ställen utefter vägen visade vår skarp
ögde ciceron på lämningar av stensättningar 
och ättehögar. 

Slottet låg magnifikt i den klara eftermid
dagssolen när vi på gårdsplanen hälsades väl
komna av slottsherren Hans G. Wachtmeister 
och hans maka Kitty. Vi fick en kort orientering 
innan vi gjorde en intressant vandring genom 
den något förväxta och gallringsmogna par
ken. 

Bland träd som vi lade märke till var ett be
stånd av weymouthtall (Pinus strobus) som in
planterats vid 1900-talets början. Vidare såg 
vi en stor grupp grova exemplar av Robinia 
pseudoacacia samt rester av en säkerligen myc
ket gammal alle av avenbok, nu helt överväxt 
av högre och grövre träd. 

I parken fanns ett litet lusthus, inte helt olikt 
det" doriska tempel" som vi mindes från park
en vid Skärva. 

Det på senaste tiden kraftigt ökade antalet 
rådjur besvärade trots stor avskjutning. Räv
stammens pågående återhämtning hade ännu 
inte påverkat nämnvärt. Rådjuren ger sig utan 
vidare in i parken i närheten av slottsbygg
naden; de är inte ens rädda för hundarna! 

Tjärö: välskött naturreservat 
Vid vår återkomst till förläggningen i Rmmeby 
skedde ett väderomslag med häftiga regn
skurar och åskmuller i fjärran. Det bådade inte 
gott för vår tredje och sista exkursionsdag .. . 

Mycket riktigt! Det var mulet och blåsigt när 
vi startade mot naturreservatet Tjärö. 

Regnet tilltog alltmer och höll i ända till 
lunchdags. Tjärös ofta berömda skönhet däm
pades naturligtvis och det var synd. Under
laget både på gårdsplanen och på de båda 
strövstigar som vi följde bestod till stor del av 
oregelbundet sluttande stenhällar som slipats 
ganska jämna. De blev halkfarliga i regnet. 
Men det fanns gott om stödjande händer, och 
alla klarade sig helskinnade. 

Ön ägs sedan några decennier av Svenska 
Turistföreningen, som förvaltat och förbättrat 
anläggningen mycket förtjänstfullt. 

Chefen för anläggningen, Margareta Sten
udd, barnfödd och hemmastadd i trakten, var 
en robust och trivsam person. Hon klev upp 
på en sten på gårdsplanen i regnet och berät
tade livfullt och medryckande om öns histo
ria, utveckling, odling och växtlighet och ock
så om det ständiga arbetet och uppoffringar
na från Turistföreningens sida för att höja 
trevnad och bekvämlighet för besökarna på 
stationen. 

Ett mycket varmt och uppskattande tack 
framfördes till sist till Inga Jungstedt och 
Göran Lundeberg, som både tillrättalagt pro
grammet och provåkt resrutten och därmed 
givit oss alla ännu en pärla på de dendrologis
ka minnenas radband. 

Ty detta var sista punkten på vår resa, och 
nere vid bryggan låg båten och väntade på att 
föra oss åter till fastlandet. 

Sven Erixon 

Författaren ber att få framföra ett varmt tack till Inga H. 
Jungstedt för värdefull hjälp med komplettering och 
granskning av manuskriptet. 
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Atervändarparken på fortet 
På Kungsholms fort utanför Karlskrona 
skjuter bara växterna skott, har någon sagt. 

Parken vid fortet har blivit en grön oas 
tack vare alla de exotiska växter, fram.för allt 
träd som flottans långresefartyg under årens 
lopp har fört med sig hem från fjärran 
länder. Traditionen fortsätter än i dag. 

Ön är nu öppen för turister, till och med 
för utlänningar, men fotograferingsförbud 
råder. Lustgårdens Göran Lundeberg lyck
ades emellertid på en senare resa få speciellt 
tillstånd att ta bilderna på denna sida. 

Många av arterna borde egentligen inte 
kunna växa på svenska breddgrader, men 
öns varma lokalklimat, vindskyddade läge 
och kalkhaltiga jordmån har gjort att de fles
ta överlever. Det finns fina exemplar av 
Ginkgo biloba och en rad andra spännande 
träd som Sven Erixon nämner på sidan 81. 

Floran på fortet har till och med påver
kat grannöarna. På den intilliggande 
Verkö finns flera vilda exemplar av 
acacior som härstammar från vindburna 
frön från Kungsholmen. 55 

Cornus kousa, 
koreansk kornell 

och därunder 
Sophora japonica, 

pagodträd. På 
skyltar vid varje 

träd finns upp
gift om vilket 

fartyg som har 
hemfört växten, 
växtplatsen och 

i de fl esta fall 
årtal. 
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"Årets kaktusplantering" i Norrköping, 
tillägnad den jublilerande fotbollsklubben IFK. 

Östgötaresan 1997 

Välmatad med historia 
av Gunilla Schildt 

Färden genom Östergötland förde oss både till storstaden Norrköping 
berömd för sina kaktusar och lindalleer och till den grönskande östgötska 

landsbygden med dess slott och herresäten. 
Resan utvecklade sig samtidigt till en uppskattad snabbkurs i historia. 

Närmare 45 dendrologer möttes på förmid
dagen den 22 augusti i Norrköping. Stig Hel
lerström, stadens förre stadsträdgårdsmästare, 
gav redan vid förmiddagskaffet på Restaurant 
Renströmmen en intressant tillbakablick på 
hur stadens gröna program byggts upp under 
150 år. Vid mitten av 1800-talet uppdrog Erik 
Swartz, representant för stadens Borgarskap, 
åt den unge Knut Forsberg att ge struktur åt 
den snabbt växande staden. Forsberg, som 
vunnit första pris i Paris i en tävling om utfor-

mandet av Bois de Boulogne i Paris blev häri
genom fader till de numera kulturminnes
skyddade promenaderna. Han inspirerades av 
de betydande stadsomvandlingar som vid 
denna tid skett i Paris och Wien, då äldre stads
bebyggelse revs för att ge plats för kommuni
kationsleder i anslutning till järnvägarna 
(Boulevarderna i Paris och Ringstrasse i Wien). 

Den första delen av Norra promenaden plan
terades 1858 med importerade lindar av dålig 
kvalitet. Efter ett år återstod endast pålarna, 
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Ogräsfri (!) trädgård i Tryserum. Klaas van der Geest visar upp ett präktigt bestånd 
av en lnula-art för Christina Winter. 

som satts upp för att stötta de unga träden. 
Lokalbefolkningen som sett med skepsis på 
hanteringen, fann då på namnet "påkallen". 

Numera är Norrköpingsborna med rätta 
stolta över sina promenader - de Södra, Nor
ra och Östra. De har en sammanlagd längd av 
6 km, varav den Norra är 3,5 km med drygt 
1000 lindar. Träden är huvudsakligen parklind 
(Tilia intermedia) och skogslind (Tilia cordata) 
med inslag av bohuslind (Tilia platyphyllos). 
Nyligen har Norrköpings promenader kultur
minnesskyddats, något som ställer höga krav 
på vård och skötsel. För detta har staden utar
betat en långsiktig plan för behövliga insatser. 

Vid järnvägsstationen anlades 1867 en park 
som bl.a. skulle skydda mot tändande gnistor 
från ångloken. Den fortsätter i riktning mot sta
den och Motala ström med Karl Johanspark
en, riksbekant för sin fina kaktusplantering. 
Med hjälp av olika slags kakteer bygger man 
här varje år upp ett dekorativt motiv, ofta för 
att hylla en aktuell person eller företeelse. 

I denna park försöker man också bevara ka
raktären av traditionell stadspark, bl.a. med 
täta, låga planteringar av blommor i kraftiga 
färger. Bland parkens många ståtliga träd upp
märksammades särskilt den nära hundraåri
ga hängalmen Ulmus pendula, stor och tät som 
ett hus. 

Den 20 ha stora Folkparken anlades 1892-
94 som en donation av en av stadens industri
män, John Philipson. Parken följer mönstren 
från den engelska landskapsparken och rym
mer flera parkrum av skiftande karaktär. Stig 
Hellerström kunde berätta att Folkparken 
verkligen fyllt sin bestämmelse och fortfarande 
är livligt besökt. 

"Arbetsfri" trädgård 
Från Norrköping tog vi vägen mot sydost för 
att efter en färd på smala och ensliga vägar 
slutligen komma fram till målet: makarna Bo
dil och Klaas van der Geest och deras privata 
trädgård i Tryserum - tidigare ett torpställe, 
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Det nyrestaurerade orangeriet på Adelsnäs hyser vintertid ömtåliga parkväxter 
och sommartid nutida konst. 

väl beläget i en södersluttning ned mot en vik 
av Östersjön. Här har de för bara för några få 
år sedan anlagt en stor trädgård med frukt
träd och perenna växter. 

Deras avsikt var att få en vacker trädgård 
med minimal arbetsinsats. Sedan marken 
plöjts upp har den täckts av plast, som belagts 
med sand. Genom hål i plasten har plantorna 
satts ned och där tycks de trivas utomordent
ligt väl, skyddade från ogräs och med väl beva
rad markfuktighet. Vattning kan dessutom ske 
via ledningar från den närbelägna viken, som 
med sin levande yta bidrar till trädgårdens 
skönhet. 

Vad växer då i denna redan så berömda träd
gård? Jo, många av våra vanliga trädgårdsväx
ter - många sorters flox, pioner, rudbeckia, en 
mängd namnsorter av temynta och olika slag 
av nävor. Påfallande många höga perenner och 
alla i så stora grupper att man intensivt upp
lever blommornas form och färg. 

Ett dekorativt blickfång var Polygonum poly-

morphum som stod som solitär vid ett av hus
hörnen. Den hör till familjen slideväxter och 
har inget svenskt namn. I vildängen fann vi 
åkerklätt (Agrostemma githago), blodklöver (Tri
folium incarnatum) och rosenflockel (Eupatori
um purpureum 'atropurpureum') med vinröda 
blommor. 

Bodil och Klaas gav generöst goda råd om 
sina odlingsmetoder. Avslutningsvis kan man 
undra om inte den frihet från arbete i träd
gården som de hade önskat sig, nu ersatts av 
många, många timmars arbete med att ta emot 
och visa runt de otaliga trädgårdsvänner som 
tycks hitta fram till denna oas. 

Engelskinspirerad park 
Nästa resmål var Adelsnäs och den väntande 
lunchen på Bysjökrogen. Man hade dukat på 
verandan halvvägs ute i Bysjön vilket gav illu
sionen av en båtfärd. Genom den täta grönskan 
skymtade Adelsnäs på andra sidan viken. 

Vi hälsades välkomna av Johan Adelswärd, 
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nuvarande innehavare av baroniet Adelswärd. 
Han berättade om den verksamhet som från 
början av 1600-talet givit bärkraft åt egen
domen. 

Under 1900-talets första två decennier bygg
des det nuvarande stora huset efter ritningar 
av Isak Gustaf Clason och ersatte då ett äldre 
envånings herrgårdshus. Ett naturligt centrum 
i parken är det välproportionerade orangeri
et, vars mittparti härrör från ett tidigare växt
hus av ansenliga dimensioner från 1860. Den
na luftiga byggnad bildar fond till en sunken 
garden. Hela anläggningen har en asymetrisk 

Valven i Alvastra 
klosterruin - en fröjd 

även för dendrologer. 

~ 

Färden började och slutade 
i Norrköping, men utflykts
målen stod som tätast 
i västra delen av landskapet. 

karaktär, vilket tydligt markeras av det stora 
stenhuset på sin kulle och den vidsträckta eng
elska park som omsluter området mot Bysjön. 

Den engelska parken tillkom i början av 
1800-talet. I den kunde man förr möta en 
mängd pittoreska parkattribut med namn som 
Draken, Buteljen, Labyrinten, Vedfamnen, 
Mossurnan, Det kinesiska templet, Eremitaget, 
Det turkiska templet, Kanontornet och Temp
let. Av dessa finns numera endast Kanontor
net och Templet kvar. Kanontornet är bekant 
för att det därifrån avfyras ett kanonskott kl 
12.00 varje solig dag - automatiskt med hjälp 
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av ett brännglas. Detta beskrivs utförligt i Lust
gården 1987 /88. Det vita rundtemplet ligger 
vid Bysjöns södra ände. Åtta doriska kolonner 
bär upp ett kupoltak som pryds av målningar 
av Per Hörberg. 

Som avslutning på besöket inbjöd oss värden 
till en vandring i den engelska parken eller att 
närmare studera slottets sunken garden och 
planteringar tillsammans med Gösta Adel
swärd, föreningens tidigare ordförande och 
under många år redaktör för Lustgården. Gös
ta avled en kort tid efter vårt besök. 

Under parkvandringen kunde vi tillsam-

mans med Johan Adelswärd kon
statera att det inte är helt lätt att skö
ta en så vidsträckt park i vår tid. Både 
träd och mark behöver sin tillsyn. 
När parkängarna inte längre kan slås 
med lie får man ta till lätta slåtterma
skiner - sedan man har sett sig mätt 
på vårens blommande lökväxter och 
försommarens ängsflora. 

Det strålande vädret hade på efter
middagen börjat förmörkas av åsk
moln och när vi på väg mot Vadste
na gjorde anhalt vid familjen Winters 
hem på Vålberga gård hade förfrisk
ningarna flyttats inomhus. Här bjöds 
på hembakat bröd till kaffe eller kal
la drycker och naturligtvis ville alla 
gå en tur i den vackra trädgården 
som sluttar ned mot sjön Boren. 

Under färden västerut mot Vadste
na kunde vi konstatera att skörden 
redan var bärgad på Östgötaslätten 
och att de mättade färgerna börjat 
varsla om höst. 

Birgitta och Alvastra 
Andra dagens program bjöd på be
söksmål i området kring Vättern och 
Omberg. Det blev också en dag då vi 
flera gånger kom att möta den Heliga 

Birgitta, vars minne lever mycket starkt i dessa 
trakter. 

Vi började i Vadstena och i den örtagård som 
anlagts invid klosterkyrkan. Föreningen Örta
gårdens Vänner står för denna välskötta och 
förhållandevis stora örtagård, som ger hemvist 
åt de många läkeörter som sägs ha kommit till 
vårt land med klostrens folk. De giftiga örterna 
har fått ett särskilt kvarter och visst kan man 
tänka sig svårigheterna att ge en lagom dos åt 
den hjärtsjuke av den giftiga digitalis - kanske 
en terapi med livet som insats. 

Vår ciceron här var Bengt Andersson, natur-
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Carl von Essen håller upp en av Ulfåsas rara 
växter, fransglim (Si/ene fimbrinta). 

och hembygdsvårdare, och han blev vår led
sagare under nästan hela denna dag. 

Innan vi lämnade Vadstena gjorde vi ett be
sök i Birgittas klosterkyrka och fick där höra 
om Birgittas levnad, hennes klosterordens 
framväxt och om kyrkobyggnaden som ett än
nu i vår tid avläsbart uttryck för den heliga 
fruns bestämda ideer. Allt detta förmedlat av 
en av resedeltagarna, Elisabet Claesson, me
deltidsarkeolog och verksam vid Sigtuna mu
seer. 

På vägen söderut mot Omberg kunde vi se 
en skymt av Heliga Hjärtas kloster vid bergets 
fot, nyligen invigt för Mariadöttrar av Ben
ediktinorden. 

Omberg är geologiskt sett en urbergshorst 
med en högsta höjd av 160 meter. Ett stycke 

upp mot bergets hjässa ligger Stocklycke, ut
gångspunkten för vår vandring i den säregna 
kombination av natur- och kulturmark som är 
typisk för Omberg. Större delen av marken ägs 
av Assidomän som här bedriver ett modernt 
skogsbruk, naturligtvis med hänsyn tagen till 
de reservatsbestämmelser som gäller. 

Per buss färdades vi därefter på Ombergs 
västra sida med svindlande branta stup nedan
för mot Vättern förbi ett område med urskog, 
där skogen får leva sitt eget liv utan ingrepp 
av människan. Här finns också ett rikt bestånd 
av vilt växande idegran, många vuxna som 
träd. 

Dagens lunch intogs på Ombergs Turistho
tell, byggt i finaste sekelskiftesstil, vittnande 
om att Omberg varit ett tidigt turistmål. 

Ett besök vid Alvastra klosterruiner stod 
därnäst på vårt program och här kunde Elisa
bet anknyta till sin berättelse om de tidiga 
klostren i Sverige och även till Birgitta, som 
vistades hos cistercienserna i Alvastra under 
några år efter makens död där 1344. Vid Al
vastra blir Tåkern synlig och för att vi skulle 
få se mer av denna märkliga fågelsjö tog vi vä
gen upp mot Ulfåsa på sjöns östra sida. Här 
färdades vi på historisk mark och mötte gam
la sockennanm som Bjälbo och Rök - Skän
ninge inte att förglömma. 

Ulvarnas ås 
Ulfåsa har ett dominerande läge på en ås vid 
sjön Barens södra sida. Upp mot herrgården 
har tidigare gått en ståtlig alle, anlagd vid 1600-
talets slut. Som del av allen planterades då den 
bekanta Rondalen, en ring av lindar, där man 
förr kunde få byta till utvilade hästar och ordna 
sin klädsel inför herrgårdsbesöket. Rondalen 
har utförligt beskrivits i Lustgården 1990/91. 

Redan i skolan fick man lära sig att Birgitta 
omkring 1316 blev maka till Ulf Gudmarsson, 
herre till Ulfåsa. Sedan dess har gården haft 
många ägare, som byggt sina herremanshus 
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RESO R 

Ned i den märkliga, lågt liggande Kinaparken i Bastedalen kommer man via en brant trappa. 
Här ses Carl Ludvig Kiellander vid en Metasequoia glyptostroboides och en Ginkgo biloba. 

på flera olika platser inom egendomen. Allt 
detta har på ett utomordentligt sätt berättats i 
boken "Ulfåsa - Ulfs eller Ulvarnas ås?" av Ag
neta von Essen, själv uppvuxen på Ulfåsa. 

Nu var det hon och hennes son Carl som tog 
emot oss. Den som inte önskade gå en rask 
promenad i den engelska parken kunde i stäl
let studera värdinnans vackra perennrabatt, 
där hon försökt samla så många som möjligt 
av traktens gamla kulturväxter. 

På Ulfåsa finns också några rara växter -
"Den gode Henriks målla" alias lungrot (Cheno
podium bonus henricus) och fransglim (Si/ene 
fimbriata). 

Carl von Essen tog oss sedan med till Eke
byborna gamla prästgård, där han under någ
ra år lett arbetet med att återställa den i ur-

sprungligt skick. Det har kunnat ske genom 
visst ekonomiskt stöd från samhället, stora in
satser av Ask-Ekebyborna hembygdsförening 
och genom s.k. byggläger, där deltagarna un
der ett antal somrar fått lära sig gammal bygg
teknik. 

Efter middagen denna dag inbjöds till en 
stadsvandring i Vadstena stadskärna med 
slottsarkitekten Per Rydberg som kunnig cice
ron. En säregen upplevelse i den mörka och 
ljumma sensommarnatten. 

Sveriges största klibbal 
Den sista resdagen gick färden norrut mot Ös
tergötlands mörkare och vildare trakter. På 
vägen gjorde vi ett uppehåll i brunnsorten Me
devi. Den raskare delen av gruppen tog en 
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snabb och något strapatsrik promenad till en 
plats där det sagts att landets högsta klibbal 
Alnus glutinosa skulle stå. Den fanns, växte i 
ett kärr, omgiven av brännässlor upp till ögon
höjd. 1974 var höjden 29 meter och omkretsen 
i brösthöjd 4,04 meter. Någon förnyad höjd
bestämmelse hade vi inte möjlighet att göra, 
men omkretsen uppmättes till 4,53 meter. 

Vi försummade heller inte att se oss om i den 
lilla brunnsorten med Högbrunnen, Schweiz
eriet och Societetshuset som givna central
punkter. Klirret av glas och sorlet av röster 
hade tystnat för året, säsongen var slut och en 
viss ödslighet kunde förnimmas . 

Ännu ett stycke norrut kom vi till Baste
dalens herrgård, där Pia Stenströmer dukat 
fram ett välkomnande förmiddagskaffe. 

Målet för vårt besök här var den märkliga 
Kinaparken, som anlades i slutet av 1950-talet. 
Mannen bakom detta ovanliga projekt var 
Ebbe Jonson. Som pensionerad redaktör för 
Östgöta Correspondenten satsade han tid, 
kraft och pengar på att förverkliga en vision -
att i ett gammalt gruvhål förmedla den kine
siska parkens metafysiska ideer. Efter hans 
bortgång 1965 har dessa intentioner inte kun
nat fullföljas och för några år sedan köpte Pia 
Stenströmer Bastedalen med tillhörande Kina
park, då rätt igenvuxen. 

Sedan dess ägnar hon sig åt att försöka åter
ställa parken i dess ursprungliga eller tänkta 
skick. I denna svåra uppgift samarbetar hon 
med fackfolk vid Sveriges Lantbruksuniver
sitet i Alnarp och har dessutom hjälp av med
lemmarna i en stödförening. 

En brant trappa för ned i parken. Väl nere 
får man orientera sig i detta säregna och myck
et stilla landskap för att ta emot budskapet om 
de små tingens betydelse, om den orörda na
turens eget värde, allt förmedlat av träd, väx
ter, vatten, tempelbyggnader, kinesisk talmys
tik, och med kinesiska gudomligheter som 
väktare. Det var inte svårt att se att en hel del 

arbete återstår innan Kinaparken blir så ut
trycksfull som avsikten en gång varit. Men det 
är lätt att känna respekt för den som vill ta sig 
an och vårda denna märkliga anläggning och 
göra den tillgänglig för en större allmänhet. 

Betydelsefull landskapspark 
Inspiration från det fjärran Kina kunde vi ock
så möta när vi därefter besökte Godegårds sä
teri med parker. Nuvarande ägaren Leif Lin
deroth hälsade oss välkomna och gav en före
dömligt snabb tillbakablick på Godegårds his
toria - ett litet järnbruk som ingått i Louis de 
Geers stora bruksimperium, och senare över
gått i familjen Grills ägo via en förmögenhet 
skapad under Ostindiska Kompaniets glans
dagar på 1700-talet. Leif Linderoth har tagit 
som sin uppgift att tillsammans med Robert 
Wunsch återställa både byggnader och parker 
och har redan kommit en god bit på väg. 

På östra sidan om huvudbyggnaden, färdig
ställd 1725, ligger en mindre formträdgård 
med buxbomskvarter. Härifrån får man ögon
kontakt med den berömda engelska parken, 
som på 1780-talet ritades av Fredrik Magnus 
Piper. Den är genom sin storlek en av vårt 
lands betydelsefulla landskaps parker och ger 
gott utrymme för de flesta av de element som 
brukar ingå i en engelsk landskapspark. 

På Godegård fanns också goda naturliga för
utsättningar att skapa de eftersträvansvärda 
kontrasterna mellan skog och öppen mark, 
mellan kullar och dalar, slingrande gångar, 
vatten och ständiga överraskningar. På särskil
da platser, synliga via siktlinjer, hade Piper 
också planerat de för tiden typiska parkbygg
naderna, som skulle föra besökarens tankar 
hän mot främmande länder och tänkesätt el
ler mot svunna tider. Platserna finns kvar men 
av byggnaderna återstår i dag endast det ki
nesiska lusthuset, kallat Lustig Kulle, som man 
når via en spiralformad stig. 

Som hjälp i restaureringsarbetet har man 
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I Godegårds park får besökaren ständiga överraskningar genom kontrasterna mellan skog 
och öppen mark, kullar och dalar, vatten och slingrande gångar. 

tillgång till Pipers ritningar, där han i detalj 
angivit vilka träd, buskar och växter som 
skulle ingå i parkens växtbestånd. Också här 
kunde vi besökare känna stor beundran för 
ägarnas ambitioner att ta till vara ett histor
iskt arv. Man hoppas på många besökare, för 
vilkas glädje också en örtagård anlagts och nå
gra av de gamla miljöerna återställts som 
gårdsmuseer. Hela området kring huvudbygg
naden samt parken är numera kulturmin
nesskyddat område. 

Vår sista gemensamma lunch serverades i 
det gamla orangeriet, i vars södra del exoter 
åter odlas. 

Park på ö i å 
Som avslutning på vår resa och på väg mot 
Norrköping gjordes ett besök i Finspång för 

att se slottet och dess park. Ända sedan 1500-
talet har här framställts järn, från 1600-talet till 
in i vårt sekel har man av järnet gjutit kanoner. 
Louis de Geer d. ä. köpte Finspång 1641 och i 
hans ättlingars ägo var bruket fram till mitten 
av 1800-talet. Nuvarande ägare till slottet är 
ST AL-ABB som i intilliggande fabriker bl.a. 
tillverkar turbiner. Slottet har sedan början av 
1900-talet använts som kontor och för repre
sentation. Delar av slottets interiörer har åter
ställts i äldre skick, bland dem den s.k. Aurora
s vi ten. 

Slottet uppfördes åren 1668-1685 av Louis 
de Geer d . y. på en holme i Finspångsån, allde
les intill bruket och med strömmande vatten 
på ömse sidor. På södra sidan finns en park, 
vars utsträckning överensstämmer med den 
formträdgård, som avbildas i Suecia Antiqua. 
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Smäckra gjutjärnsbroar leder över åarmarna till små öar i slottsparken vid Finspång. 

Denna numera mycket förenklade trädgård 
utvidgades på 1780-talet söderut med en eng
elsk park, vars centrala motiv var ett antikt 
rundtempel. Dess kupol bärs upp av tolv vit
målade gjutjärnskolonner. Auroratemplet, 
som är ett markant inslag i dagens brukssam
hälle har fått sitt namn efter den dåvarande 
slottsfrun Aurora de Geer, född Taube - känd 
och beundrad för sin skönhet och godhet. 

I parkens östra del leddes då åns vatten i 
slingrande armar kring små öar, till vilka man 
ännu kan beg sig via smäckra gjutjärnsbroar 
tillverkade vid bruket. Tidigare fanns också ett 
antal tidstypiska parkbyggnader. I landskaps
parkens förlängning söderut mot det vatten
system som leder ut mot sjön Glan finns ännu 
kvar en palladiansk villa, kallad Lugnet. 

I 1600-talsparken fanns ett orangeri, som 

förstördes av brand 1830. Året därpå upp
fördes det nuvarande orangeriet i senempire
stil efter ritningar av hovintendenten Lars von 
Röök. Genom fönstren till orangeriet kunde vi 
nu beskåda den gamla vinstock som sägs vara 
planterad av Aurora de Geer - i så fall med 
bortåt 200 år på nacken. Vinstocken sköts efter 
konstens alla regler, lär må väl och ger goda 
år upp till 100 kilo blå druvor. 

Vi lämnade det vackra Finspång, tidigare 
okänt för många av oss, och for mot Norr
köping där vi skildes för att resa hem, var och 
en till sitt, många upplevelser rikare. 

Östgötaresans tredagarsprogram hade planerats av 
Gunilla Schildt med oumbärligt bistånd av Christina 
och Dieter Winter. 
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The temple of Concord and Victory i Stowe-parken. 
Teckning av Howard Eaglestone i New Arcadian Journal 1997. 

Konstnärer och författare 
belyser trädgårdens budskap 

The New Arcadians vill förnya förståelsen för den kultur som några av de 
ståtligaste engelska trädgårdarna bygger på - och till stor del är glömd idag. 

The New Arcadians1 er navnet på en engelsk 
gruppe af kunstnere og forfattere, der i de se
nere år har vakt opm<Erksomhed med deres 
synspunkter blandt Englands have-inter
esserede. Gruppen arbejder kunstnerisk med 
emner indenfor den nationale engelske kultur 
og politik, men det er dog, som navnet anty
der, den engelske landskabshave, Englands 

vigtigste kunstmanifestation, der har dens 
st0rste interesse. 

The New Arcadians h<Evder, at den engel
ske landskabshave med de glori0se hoved
vcerker som Chiswick, Stowe og Rousham med 
deres oprindelige indhold af kultur og politik 
ikke mere forstås af vor tid, fordi det åndelige 
eller litterc:Ere grundlag, som disse haver er 
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skabt på, er udvisket eller 
n~sten glemt. Gruppen 
har derfor sat sig som mål 
at forny forståelsen for 
disse havers oprindelige 
budskaber, modsat land
art kunstnerne, som forst 
og fremmest arbejder med 
landskabets forskellige 
former. 

The Arcadians formule
rer mest deres ider på pa
pir i skrifter med poetisk 
indhold, graiiske arbejder, 
farverige akvareller og 
med beskrivelser af ha
verne, set fra alle sider og 
synspunkter. 

Gruppens hoveds~de 
er i Leeds i Yorkshire, hvor 
de fleste medlemmer bor. 
Det er også de store, lokale 
haver her, der mest inter
esserer dem (Studley Roy
al og Hackfall m .fl .). Fra 
Leeds udsender gruppen 
gennem New Arcadian 
Press sine skrifter, forst og 

The political Temples of Stowe. Omslagsteckning av Chris Broughton 
till New Arcadian Journal 43/ 44, maj 1997. 

fremmest New Arcadian 
Journal, der kommer en gang om året og be
handler skiften de emner. Det er en over
ordentlig smuk publikation, hvor inhold, ty
pografi og illustrationsmateriale er n0je sam
menstemt til en kunstnerisk helhed, der har 
bibliofil v~rdi. Arcadian Press udgiver des
uden b0ger, kort og billedark, som ofte bliver 
til samlerobjekter. 

Flere af gruppens medlemmer arbejder også 
med at skabe haver efter deres idealer. Det 
g~lder således digteren og gartneren Jan Ham
ilton Finlay, der har anlagt en" digterhave" til 
sin bolig Little Sparta ved Pentland i Skotland. 
Dette anl~g er inspireret af de to engelske dig-

tere Alexander Pope og William Shenstone, 
begge fra den romantiske, engelske haves 
forste periode. 

The New Arcadians, hvis ledende kunstner 
er Patric Eyres, blev stiftet i 1981 og kunne der
for i foråret 1996 fejre sit 15-års jubil~um. Det 
skete med en stor velbes0gt udstilling i Leeds 
og en tilknyttet konference. 

Asger 0rum-Larsen 

1. Navnet er egentlig inspireret af Claude Lorrain 's 
maleri "Arkaisk landskab" fra 1675. 
2. Adressen til New Arcadian Press er: 13 Graham 
Grove, Leeds LS4 2NF, West Yorkshire, England. 
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En riktigt gammal 
trädgårds bok 

När uppstod den rika litteraturen om trädgårdar i Europa? 
Den danske landskapsarkitekten Asger 0rum-Larsen vågar sig på gissningen 

att vår världsdels första egentliga trädgårdsbok är ett franskt verk från 1500-talet, 
L'agriculture et Maison rustique. 

Gartnere og andre, der interesserer sig for ha
ver og planter, gl<Eder sig i deres fritid ved at 
l<Ese haveb0ger for at udvide deres <Estetiske 
og praktiske erfaring. 

Derved er der i 10bet af århundrederne i 
Europas Ian de opstået en rig og varieret have
litteratur, parallelt med den nationale litte
ratur. Det er sket i Frankrig, Holland, Belgien, 
til dels i Tyskland og forst og fremmest i Eng
land, som på grund af sit ideelle klima er Euro
pas forende haveland. 

En l<Eseverdig havebog må bygge på forfat
terens egne praktisk erfaringer og eksperi
menter. 

Europas ferste egentlige havebog 
I 1565 blev der i Frankrig udgivet en bog 
L' agriculture et Maison rustique. Dens forfat
ter var Charles Estienne*, som var d0d året for. 
Han var af den kendte franske bogtrykker
sl<Egt Estienne, men var desuden uddannet 
som l<Ege. Derfor hans naturlige interesse for 
have- og landv<Esen. 

Hans bror var den bernmte Robert Estienne, 
der som bogtrykker udgav en r<Ekke af den 
klassiske oldtids bernmte b0ger på fransk. 
Robert Estie1me var hugenot og måtte derfor 
med sin familie og virksomhed Hytte til Gen
eve. Charles overtog hans franske virksomhed 
og udgav en r<Ekke b0ger, bl.a. om planter. 

Men han var også hugenot og d0de efter si-
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Charles Estienne's bog L'agriculture et Maison 
rustique i naturlig st0rrelse. 

Eksemplaret på det Kg!. Bibliotek i K0benhavn, 
men kom oprindelig fra Gottorp Slot i Slesvig. 

gende i et f<Engsel 1564, så det var hans sviger
s0n, som også var l<Ege, der udgav L' agricul
ture et Maison rustique. Den blev hurtigt fulgt 
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af nye udgaver fra 1567, og oversattes til hol
landsk i 1566, i 1580 til tysk, i 1581 til italiensk 
og endelig i 1600 til engelsk. Ialt udkom den i 
44 udgaver i Europa. Bogen er i seks kapitler, 
hvoraf de to behandler havesp0rgsmål. 

På rencessancevis deler Charles Estienne sin 
have i fire dele med en midtergang, der gik 
ud fra huset. Ncermest lå så blomsterhaven og 
k0kkenhaven. Derefter kom frugt- og trce
haverne i to dele. 

På grund af deres tro bosatte en del af Esti
enne-familien sig i Tyskland, hvor de mest var 
beskceftigede i bogbranchen - som bogtryk
kere, boghandlere og bogbindere. En var uni
versitetsbibliotekar i Heidelberg og en bog
handler i Hamborg. Reprcesentanter af famil
ien kom også til Flensborg og til Danmark. 

Charles Estienne' s franske havebog blev ikke 
oversat til et skandinavisk sprog, men det er 
sandsynligt at havebogsforfatterne Hans Ras
mussen Block (1647), Christian Gartner (1694) 
eller andre her har kendt bogen eller en af dens 
tyske udgaver. 

I Clemens Alexander Wimmer's bog Ge
schichte der Gartentheorie fra 1989, hvis årstal 
om Estienne' s vcerk vist er usikre, findes i si
derne 58-64 en gennemgang af dens have
teoretiske indhold. 

Asger 0rum-Larsen 

*Bogtrykkerfamilien Estienne er i fagkredse mest kendt 
under deres latiniserede navn Stephanus. 
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Parker, träd och kultur 
11 Stockholm Europas Kulturhuvudstad '98 11 har för Lus tgårdens räkning 
sammanställt projekt av intresse för dendrologer och parkintresserade. 

Framtidens ekologiska 
trädgård och kolonistuga 

En trädgårds- och ideutställning i 
Kulturpark Liljeholmen om miljö
anpassade material och produkter 
för fritidsodling. På utställningen 
demonstreras odlingsbäddar, jord, 
kompostering, jordkällare, red
skapslådor för självbyggeri m.m. 
Framtidens miljö- och handikapp
anpassade kolonistuga förevisas 
liksom odlingslotter och mini
trädgårdar i stentråg. 
Tid: hela året. 

Sinnenas Trädgård 
En trädgård för äldre, många med 
demenshandikapp; med terapeu
tiskt värde när det gäller behand
ling, stimulans och aktivitet. Här 
finns vatten som porlar, växter 
med olika strukturer, former, färg
er och dofter. Sinnena stimuleras 
genom associationer och minnen 
som i sin tur väcker känslor och 
tankar. 
Tid: 1 maj - 30 september. 
Plats: Sabbatsbergsområdet. 
Öppet för allmänheten på 
särskilda tider. 

Sinnenas Trädgård har drag från den klassiska kloster
trägården. Korsande gångstråk möts kring en central damm där 
de gamla lätt kan nå vattnet med händerna. I upphöjda rabatter 

plockar de t.ex . kryddväxter. Bersåer ger möjlighet till avskildhet. 
Projektide: Yvonne Westerberg, Rehabenheten, Norrmalms 

Stadsdelsförvaltning. Gestaltning: Ulf T. Nordfjell. 

Trädgården och konsthantverket 
I Rosendals trädgård med omgivningar och på 
Waldemarsudde på Djurgården kommer 
konsthantverkare, trädgårdsmästare och arki
tekter att skapa spännande uttryck och händel
ser i trädgårdar och landskap. Utställningen 

består av ett antal olika teman och anläggning
ar som skall utveckla och förädla redan befint
liga miljöer med ambitionen att de skall leva 
vidare även efter 1998. 
Tid: 15 maj - 31 oktober. Se även sidan 124. 
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Japansk trädgårdskultur 
Japansk trädgårdskultur i Bergianska trädgår
den. Spännande utställningar med olika japan
ska teman som bonsai träd och ikebana, japan
ska blomsterarrangemang. Workshops, semi
narier och exkursioner i anslutning till utställ
ningarna. 
Tid: 16 maj - 30 augusti. 

Konstsådd 
På områden nära Arlanda, trädesarealer som 
bönder lånat ut, sås blomster i stora mönster 
skapade av designern Cecilia Wingård. Från 
luften bildar de stora färgytor och blir ett mon
umentalt konstverk och en välkomsthälsning 
som kan beses från de ca 800 flygplan som dag
ligen landar på Arlanda. Man kan också njuta 
av de vackra fälten och vandra omgiven av 
nickande solrosor i en solros-labyrint. Infor
mationscentral i Närtuna by. 
Tid: 1 juni - 30 september. 

Skapande uterum 
I en omvandling av skolgårdens fysiska miljö 
samarbetar sju skolor och ett daghem med 
konstnärer, trädgårdsmästare och arkitekter. 
Arbetet ger konkret resultat på skolgården 
men blir också början till en kreativ process 
som förenar aktiviteter inne i skolhuset och ute 
på gården. I projektet ingår: Katarina Norra 
Skola, Skärholmens gymnasium, Västerholms
skolan, Österholmsskolan, Rågsvedsskolan, 
Brannhällsskolan, Järna skola och Källans 
daghem. 
Tid: maj - oktober. 

Park och trädgård 
- en temavecka om stadens uterum 

Temaveckan inleds med en trädgårdsföre
ställning som lyfter fram ett helhetsperspektiv 
på hur parker och trädgårdar kan användas 
som mötesplatser för aktiviteter och skapande. 
Konferenser/ seminarier, utställningar, studie-

besök och workshops ger tillfälle till fördjup
ning. Exempel på teman är Trädgården och 
konsthantverket, Skapande uterum, Fritids
odlling, Japansk trädgårdskultur och Modern 
landska psarkitek tur. 
Tid: 24 - 29 augusti på bl.a. Cirkus. 

Konstträdgårdar 
En utställning i Fjärilshuset kombinerar den 
svenska trädgårdens växter och fjärilar med 
konsten och konsthantverket. Utomhus omfat
tar utställningen en labyrint av höga murverk 
konstruerade av växter, trä, cementkalk m.m. 
Fristående skulpturer med anknytning till na
turen samt växtskulpturer placeras på kring
liggande ytor inom trädgården. 

Inomhusutställningen blir i den tropiska 
Vinterträdgården med teman som hängande 
former-trädgårdspra kt-ljusspektra och tropisk 
jul. 80 konstnärer och konsthantverkare med
verkar. Varje delutställning pågår en månad. 
Tid: april - december på Fjärilshuset, Haga 

Trädgårdsanläggning 
i Emma Lundbergs anda 

Ny permanent trädgårdsanläggning på Milles
gården inspirerad av Emma Lundberg (1869-
1953). Se artikel på sid 61. 
Tid: invigning 20 maj på Millesgården 

Vasamuseets trädgård 
- med rötter i 1600-talet 

Trädgårdens form är inspirerad av det tidiga 
1600-talets högreståndsträdgårdar. Här finns 
de köksväxter och läkeväxter, blåärt och vita 
morötter som både herremän, bönder och 
båtsmän odlade på Vasaskeppets tid. Nygjor
da figurskulpturer och utsmyckningar från 
skeppet pryder trädgård och lövgång. 
Tid: juni - oktober. 

Mer information från: Stockholm - Europas Kulturhuvud
stad '98, tel 08-698 1998. lnfocenter i Kulturhuset. 

ISSN 0349·0033 

104 LUSTGA RDEN 1997 



DEBATT 

Trädgårdsväxternas historia 

En historia för sig 

I den allt stridare strömmen av trädgårdsböck
er som givits ut under de senaste åren finns 
det vissa titlar som skiljer ur sig och lockar på 
ett alldeles särskilt sätt. Trädgårdsväxternas his
toria av Per Christenson, som utkom på ICA 
bokförlag våren 1997 var för mig en sådan bok. 
Dels utgör ämnet "kulturväxternas introduk
tionshistoria" en av huvudinriktningarna i min 
trädgårdshistoriska forskning, dels är de pub
licerade moderna svenska arbetena om just 
kulturväxternas historia mycket få i jämförelse 
med andra aspekter på trädgårdsväxterna och 
trädgårdshistoria. Boken var i det perspektivet 
synnerligen välkommen. 

Kunskapen om trädgårdsväxternas historia 
är i motsvarande grad också, generellt uttryckt, 

I denna artikel väcks frågan om förlagens 
ansvar för sina fackböcker. 
Den nyutkomna "Trädgårdsväxternas 
historia" - knappast en anspråkslös titel! 
- innehåller många oklara och felaktiga 
sakuppgifter, den generaliserar och 
sammanfattar hela sekler samtidigt som 
den blandar in detaljer av högst tillfällig 
karaktär, och urvalet av växter är snävt 
och irrationellt. 
Författaren borde ha fått ett mycket 
starkare stöd från förlaget med fakta
granskning, uppläggning och korrektur
läsning. 
Det anser Kjell Lundquist, som är 
landskapsarki tekt, universi tetsadjunkt 
och doktorand vid Institutionen för 
landskapsplanering Alnarp, SLU. 

mycket liten.*) Få ämnen eller infallsvinklar 
kan därför sägas vara mer tacksamma eller 
angelägna att avhandla och presentera för en 
större allmänhet än just det Per Christenson 
väljer, nämligen trädgårdsväxternas historia i 
vårt land. 

Per Christensons hållning till sitt ämne är 
osvikligt lustfylld, nyfiken men också ödmjuk 
och insiktsfull . Detta framkommer inte minst 

·) För en vidare bakgrund till detta påstående hänvisas den 
närmare intresserade bl.a. till uppsatserna "Växtmaterialet som 
källmaterial i trädgårdshistorisk forskning" i Historiska parker 
och trädgårdar - ett arv att vårda och sköta, Riksantikvarie
ämbetet 1996, s. 74-82 och till "Bondens trädgård - en funktion 
av många nyttiga och några sköna växter" i Bondens självbild 
och natursyn, Nordiska museet 1994, s. 103-131, av 
undertecknad. 
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i ett par meningar i epilogen. "Det viktiga är 
att engagera sig, att skaffa sig ett personligt 
förhållande till sin trädgård och till sina väx
ter", "Växter är ... .. beroende av att trädgårds
mästaren är lyhörd, för att de skall överleva". 

Visst är det så. "Trädgård" är i första hand 
ingen boklig företeelse utan både allvarligt 
lärande och lustfyllt njutande liv. Denna in
sikt och hållning är grundläggande för mig och 
jag delar den med Per Christenson och är glad 
för att han så oförblommerat vågar göra sig 
till språkrör för kärleken till växterna och till 
trädgården. Bokens avslutande mening: "Så 
lyssna på dina vänner, då kommer de att blom
ma för dig", må låta patetisk, men rymmer 
likafullt hemligheten att om man inte blir liten 
inför skapelsens under och möter blommorna 
med barnets oförställda förundran, så går lätt 
både glädjen och meningen med liv och träd
gårdsarbete förlorad. 

Fyller en lucka, men ... 
Per Christensons aldrig så goda avsikter och 
uppriktigt fascinerande hållning till det ämne 
han närmar sig, blir dock inte helt oproble
matiska i den bok från ICA Bokförlag som nu 
föreligger. Jag är väl medveten om att det goda 
sällan behöver vara det bästas fiende och att 
Trädgårdsväxternas historia har många kval
iteter. Den fyller en stor lucka i modern pop
ulärvetenskaplig trädgårdslitteratur. 

Likväl väcker boken många frågor, föran
leder åtskilliga kommentarer och leder till en 
generell undran om förlagens ansvar för sina 
fackböcker. 

Det säger sig själv att en bok (i det begrän
sade formatet om 144 enkelspaltsidor) som 
skall presentera ett flertusenårigt historiskt 
förlopp över stora delar av världen med flera 
tiotusentals aktörer i form av introducerade 
växter, måste begränsas för en bred allmän
het. Urvalet måste göras mycket snävt. 

I Trädgårdsväxternas historia presenteras ett 

drygt 60-tal taxa (släkten, arter) under egna 
kapitelrubriker. Ytterligare några tillkommer 
i respektive kapitel. Antalet skulle vara fullt 
tillräckligt för en bred expose över introduk
tionsströmmar, ursprungsländer och repre
sentativa arter. 

I boken motiveras dock inte urvalet närmare 
på något sätt. Våra viktigare trädgårdsväxter 
(Tulipa spp., Aquilegia vulgaris, Dahlia spp.) 
blandas här med anonymiteter eller både his
toriskt och estetiskt/ praktiskt perifera arter 
(Eryngium campestre, Solanum dulcamara, Hiera
cium aurantiacum) på likvärdigt utrymme. En 
handfull lignoser (Rosa spp., Vitis vinifera, He
dera helix, Myrtu s communis, Hydrangea macro
phylla) finns medtagna, utan någon vidare 
motivering, medan den svenska trädgårdshis
toriens alla kategorier viktigaste träd och 
buskar inte ens omnämns (Morus spp., Tilia 
spp., Buxus sempervirens, Sy ringa vulgaris, Phil
adelphus coronarius, fruktträd och bärbuskar, 
Corylus avellana i sorter, m.fl.) . 

Ett urval är självfallet personligt och kan säk
ert försvaras . I föreliggande fall förekommer 
dock ingen motivering och för läsaren ges in
gen hjälp till sortering av den information om 
de växter som kulturhistoriskt varit av stor vikt 
och betydelse och upplysningar av kuriosa
mässig natur om andra. 

Ingen röd tråd i urvalet av de växter som 
presenteras finns att följa, inte heller är place
ringen - åtminstone inte introduktionskrono
logiskt - av de olika växterna under de olika 
kapitelrubrikerna självklar. Varför presenteras 
t.ex. medeltida introduktioner (1200-talet) som 
kungsljus (Verbascum thapsus) i bokens avslut
ande kapitel 10 om "Växter för vanligt folk" 
(!),medan daglilja (Hemerocallis sp.) presente
ras redan i bokens fjärde kapitel när knappast 
någon dagliljesläkting planterats utanför nå
gon botanisk trädgård i Norden förrän ett par 
decennier in på 1800-talet? 
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Detaljer blandas med översikter 
Med urvalsfrågan aktualiseras också hela bo
kens uppläggning. Generaliseringar och sam
manfattningar om århundraden och skeenden 
på det trädgårdshistoriska området i länder 
eller regioner som i sig genererat åtskillig fors
karmöda på någon hel- eller halvsida, blandas 
med detaljer på motsvarande utrymme av 
högst tillfällighetsmässig karaktär, om t.ex. 
Ludvig XV:s olika älskarinnor. Tryfferingarna 
av växtbeskrivningarna med olika mytolo
giska bak- och förklaringsgrunder är förvisso 
helt relevant, men då de mytologiska bak
grundsteckningarna blivit så många och så 
omfattande utan att de satts i ett övergripande 
sammanhang (de flesta namnen är helt obe
kanta för flertalet läsare, vågar jag påstå) blir 
intrycket snarare än mer splittrat. Det är san
nerligen inte lätt att blanda mytologi, historia, 
nomenklatur och morfologi samt odlingsan
visningar för en art och presentera detta på en 
halv till en sida. 

Det verkar ofta som om den information som 

Blommande ädelsyren 
(Syringa vulgaris 
'Andenken an Ludwig 
Späth') i en trädgård i 
Lund. Syrenen 
(introducerad under 
1600-talet) är en av 
våra mest betydelse
fulla trädgårdsväxter, 
alla kategorier. Den 
saknas i boken Träd
gårdsväxtemas historia. 

författaren stött på under arbetets gång gan
ska obearbetad förts vidare i de egna texterna. 
Kapiteltexterna blir förvisso lovvärda dörrar 
in till större hemlighetsfulla historiska rum och 
författaren blir ett ivrigt och fascinerande 
språkrör för hela Västerlandets och Orientens 
kulturhistoria med de enskilda växterna som 
katalysatorer, men bearbetningen av de påträf
fade uppgifterna till ett eget samlat helt sak
nas. 

Exempel på det senare är alla de personer 
som nämns och skymtar i texterna och som i 
de flesta fall är fullständigt okända för den 
allmänhet boken i första hand riktar sig till. 
Ibland nämns personerna enbart med efter
namn, t.ex. Retzius, utan någon förklaring om 
vem han är; ibland med initialer, t.ex. C.F. 
Nyman och ibland med hela namn, t.ex. Carl 
von Linne. Förfaringssättet antyder att det 
skrivsätt som källan använt direkt förts vidare 
i boken. 

Vem ärt.ex. " den berömde Rondelet" (s. 70), 
"Ventenat" (s. 96), "Bybeck" (s. 126) och "Dy-
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beck" (s. 128)? Är de två senare egentligen 
samma person? Det uppstår ett tvivel om för
fattaren verkligen känner alla dem han nämn
er. Motsvarande gäller andra ord som används 
på ett sätt som om de vore allmänt kända, t.ex. 
"silener" (s. 23). Vad är en silen? Eller platser 
som omnämns. Var ligger Artois, där Clusius 
föddes? 

Sakfel och tryckfel 
Osäkerheten om bokens tillförlitlighet och den 
egna närvaron i materialet accentueras också 
på detaljnivå av det stora antal sakfel, möjli
gen tryckfel, som drabbat främst egennamnen. 
Olof Rydbeck d.y. (s. 23) skall vara Olof Rud
beck d.y., Urtica divica (s. 27) skall vara Urtica 
dioica, S:t Gallien (s.30, passirn) skall vara Sankt 
Gallen) o.s.v. John Gerardes Herball ... utkom 
inte 1599 utan 1597, samt i utökad och revi
derad upplaga av Thomas Johnsson 1633 (s. 
132). En enkel fackkorrekturläsning hade 
elimenerat dessa fel direkt. Allvarligare är sak
felen rörande de presenterade växterna i bild. 
Trädgårdsnejlikan (Dianthus caryophyllus) är 
snarast en sommarnejlika (Dianthus chinensis) 
(s. 46), morgonstjärnan (Ornithogalum umbel
latum) är en aftonstjärna (Ornithogalum nutans) 
(s. 125), kannan inte Canna indica utan C. x gen
era/is. Kungsljuset (Verbascum thapsi) - skall 
vara V. thapsus - är möjligen ett praktkungsljus 
eller ett grenigt kungsljus, men inte heller den 
angivna arten. 

I en framställning av det här slaget är det 
givetvis för mig, liksom för författaren, ogör
ligt att dyka ner i alla enskildheter som rör de 
växter som presenteras. Men då boken just 
handlar om enskilda växter blir det naturligt 
att intresset riktas mot de uppgifter som pre
senteras om dessa. Även här finns det mycket 
att kommentera. Det är en allmänt spridd miss
uppfattning att kirskålen (Aegopodium poda
graria) introducerades genom klosterväsendets 
försorg. Så kan möjligtvis ha skett, men det 

~·-·-----11111!1---.. Q) 

::? 
cO 
::i 

~ 

Försättssidan till John Gerardes The Herball ar 
Generall Historie af Plantes i 1633 års bearbetade 

och utökade version av Thomas Johnson. 
Förstaupplagan utkom 1597 i London. 

föreligger arkeologiska belägg för dess före
komst i Skandinavien redan under den för
romerska järnåldern (500 f. Kr. - 0), genom den 
romerska järnåldern och under vikingatiden. 
Arten kan således ha funnits i landet 1500 år 
tidigare än vad som sägs i boken. 

Beträffande hyacinten (Hyacinthus oriental
is) nämner författaren att arten omtalas i Sve
rige i början på 1700-talet. Arten är både omta
lad, beskriven och odlad 100 år tidigare i Skan
dinavien. Hyacinter var t.ex. en av de stora 
grupper av exklusiviteter som Olaus Rudbeck 
d.ä. fascinerad odlade i den botaniska trädgår
den i Uppsala från 1666. Samma sak gäller 
snödroppen (Galanthus nivalis). "Den omtalas 
i Sverige på 1700-talet", skriver Christenson. 
Nog så, men den både omtalas hundra år tidi
gare och odlades sedan mitten av 1600-talet. 

Nomenklaturen - en sak för sig 
Den vetenskapliga nomenklaturen är i alla 
sammanhang där det talas eller skrivs om väx-
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ter en sak för sig. Den är ett ständigt tvisteämne 
inte minst mellan botanister av facket och 
trädgårdsfolk. En speciell komplikation i ett 
sammanhang som detta är hur den prelinne
anska nomenklaturen skall hanteras och tol
kas. Vilken växt avses t.ex. i en 1500-tals örta
bok då den benämns Narcissus, Leucojum eller 
Lilium, med latinska preciseringar? 

Namnfrågan framstår i förstone inte som 
något större problem i den föreliggande bo
ken, men efter hand framgår det att författa
ren faktiskt har svårigheter med att precisera 
vilken växt han menar. Vilken växt menas 
egentligen med jättevallmo (Papaver orientale) 
(s. 19) - jättevallmo (P. pseudoorientale), orient
vallmo (P. orientale) eller mörk jättevallmo (P. 
bracteatum)? Vilken växt menas med näckrosen 
(Nymphaea odorata)? Denna anges ha växt i 
Orientens bassänger. N. odorata är emellertid 
en amerikansk näckros som sent introduce
rades i Europa! I kapitlet om tulpanerna talas 
det om varieteter när det gäller 'Greenland' 
och 'Alfred Cortot' och dessutom "genom att 
vara noggrann vid valet av varietet kan du ha 
blommande tulpaner i trädgården i minst två 
månader" . I samtliga fall handlar det om sort
er (kultivarer) och ingenting annat. Tulpaner
na delas inte heller in i klasser utan i sortgrup
per (s. 75), liksom dahliorna (s . 115). 

Växtnomenklatur är förvisso inte någon lätt 
sak, men då det inte finns någon likare för 
namnsättningen (t.ex. Hylander 1977, van de 
Laar 1986, Zander 1995, Lorentzon 1996) an
given i boken blir också den rena namnan
vändningen här ett stort problem. 

Irissläktet presenteras sammanfattande på 
en dryg sida i kapitlet "Orientens invandra
re". I sig en omöjlighet med det dryga 30-tal 
arter och oräkneliga antal sorter som intro
ducerats en bit in på 1900-talet från södra östra 
Europa och hela Asien. "Violrot" som nämns 
i kapitlets inledning är minsann inte den 
torkade roten av vilken iris som helst utan från 

just arten/ sorten violrot (Iris germanica 'Floren
tina' eller I. florentina) med "härkomst/ ur
sprungsförekomst" i norra Italien. Att sam
manfatta odlingsanvisningarna för hela Iris
släktet med "Iris kan planteras i vanlig träd
gårdsjord" och att släktet inte har några större 
krav på växtplatsen förefaller synnerligen 
märkligt då det innehåller såväl decimeterhö
ga arter som vill stå väldränerat och sommar
sol bakas (I. danfordiae, vintergäcksiris) och 
flermeterhöga vattenväxter (I. pseudacorus, gul 
svärdslilja). 

Motsvarande intetsägande odlingsråd ges 
också bl.a. om nävorna (Geranium spp.), "nä
vorna trivs i normaljord" (s. 132) . Vad är en 
normaljord? Odlingsrådet för funkia är i mot
svarande grad grumligt," om de planteras i sol 
måste man se till att de hela tiden har tillgång 
till frisk fuktighet". Vad är "frisk fuktighet" 
och vilka sorter/ arter av funkia gäller detta? 
Vissa arter vill stå i sol, andra över huvud taget 
aldrig! 

Fallet krollilja 
Då krolliljan (Lilium martagon) och dess intro
duktion och historia i Skandinavien är föremål 
för mitt eget intresse och egen forskning, läste 
jag givetvis detta kapitel (s. 81) med en särskild 
förväntan. Kapitlet består av sju meningar. 
Sakfel eller tveksamheter förekommer i samt
liga av dessa. 

1) Krolliljan kom inte självklart från Turkiet 
till norra Europa i slutet av 1500-talet som 
påstås. Arten är naturligt vildväxande i stora 
delar av Europa främst norr om Alperna, men 
de närmaste lokalerna ligger i Balticum. Sprid
ningsvägarna för arten är helt outredda, tro
ligtvis är det dock populationerna i Alpernas 
förberg som spritts norrut, åtminstone tyder 
nyligen genomförda DNA-undersökningar på 
detta. 

2) På engelska skrivs liljans namn "Turk' s 
Cap Lily". 
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Kirskål (Aegopodium podagraria) och krollilja (Lilium martagon) i den engelska parken på Uifåsa, 
Östergötland. Kirskålen är med största sannolikhet in.förd i förhistorisk tid. Den är arkeologiskt belagd 

från den förromerska järnåldern (500 f.Kr. - 0), genom den romerska järnåldern (0 - 400 e. Kr.) och 
under vikingatiden (800 -1050 e. Kr.) (Jensen 1985). Den kan ha en 1000-årig hemortsrätt i landet före 

klostertiden, som den allmänt brukar förknippas med. 

3) Var författaren fått uppgifterna om att 
krolliljan aldrig fått samma popularitet hos 
"vanligt folk" som den brandgula liljan fram
går inte. Detta kan däremot inte jag hävda 
generellt. Lokalt i områden (Östergötland, 
Mälardalen) med vårfukt, kalkrik mineraljord 
och väldränerade vinterförhållanden, högört
ängar och halvöppna sluttande lundar trivs 
krolliljan fantastiskt bra, reproducerar sig väl, 
älskas av många, flyttas runt och förekommer 
vid både slott och koja. 

4) Krolliljan har inte själv spridit sig från 
slottsträdgårdarna. Den har spridits med 
människans hjälp till andra och närliggande 
platser från trädgårdar i vilka den ursprung
ligen planterades. Min erfarenhet är att be
stånd av krollilja snabbt tillväxer där växten 

trivs, men att den geografiska utbredningen 
av egen kraft går långsamt. 

5) Krolliljan har inte lång blomningstid, 
absolut inte från juli till september på samma 
plats. Den blommar i regel från midsommar 
till någon vecka in i juli. 

6) Det finns flera olika vita former och sorter. 
Spontant muterar liljan i de bestånd jag känner 
med enstaka "vitare" individer. Dessa är inte 
självklart lägre, om härdigheten vet man intet 
speciellt. 

7) Krolliljan har visst stora krav på jord. Den 
trivs inte alls automatiskt lika bra i sol som i 
skugga. Lilium martagon är extremt kalkgyn
nad. På kalkgrund kan den växa både öppet 
och halvöppet, bäst trivs den i sluttningar med 
god tillgång till fuktighet men väldränerat 
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under vintern. Arten är förvisso mycket härdig 
(upp på kalfjället) och kan i trädgårdssam
manhang fås att överleva i de mest skriftande 
sammanhang, men ett enkelt studium av 
lokalerna för förvildad, spridd eller naturalise
rad krollilja visar tydligt dess krav på både 
mark, klimat och vegetationsförhållanden för 
att trivas väl. 

Problem med källor 
Problemen med oklara eller felaktiga sakupp
gifter i Trädgårdsväxternas historia uppfattar jag 
till stor del kan hänföras till den litteratur och 
till de källor författaren använt. Det är själv
fallet inget vetenskapligt arbete som skall gran
skas, men det väcker ändå betänksamhet när 
ingen av de forskare som gjort betydande in
satser i ämnet under det senaste århundradet 
och dessutom publicerat sig rikt, finns nämn
da och upptagna i litteraturförteckningen. 
Magnus Bernhard Swederus kring sekelskiftet, 
professorn Thore Magnus Fries under första 
hälften av 1900-talet, förre professorn i have
brugsbotanik vid Landboh0jskolen i Köpen
hamn, Johan Lange, som vigt hela sitt liv åt 
kulturväxterna och deras introduktionshisto
ria och slutligen lärdomsgiganten i England, 
John Harvey. Det är snarast en bedrift att kun
na skriva en bok i ämnet och lyckas undvika 
personligheter som dessa och deras verk. 

I boken refereras vid flera tillfällen till stor
heter på växtintroduktionsområdet som John 
Gerarde, Carl von Linne m.fl. och till deras oli
ka verk (The Herball .. .. , Species plantarum, Sys
tema naturae). I litteraturförteckningen saknas 
de dock. Hur har informationen som förmed
lats då inhämtats? Är de citerade genom någon 
sekundär källa och i så fall vilken? Och hur 
förhåller det sig då med trovärdigheten? 

Språkfrågor 
Avslutande kommentarer om Trädgårdsväxter
nas historia rör språket. Att hävda att det i sam-

band med Columbus "upptäckt" av Amerika 
1492, "det i allmänhet är Mammon som styr 
människornas handlingar, oberoende av vil
ken religion de säger sig tillhöra" (s. 56) fram
står för mig som synnerligen magstarkt och 
förnedrande. Vad vet författaren om det? 
"Mammon" tillhör också den kristna be
greppssfären. 

Några sidor före får vi också veta att trots 
att nödbröd på malen näckrosrot använts i lan
det så har invånarantalet ökat. Vilken kopp
ling mellan dessa företeelser föreligger över
huvudtaget? Att "Clusius är en av de botanis
ter man stöter på emellanåt" får vi veta i kapit
let om "Holland, blommor och business". Car
olus Clusius har varit död i närmare 400 år så 
sannolikheten är inte så stor. Självfallet förstår 
jag att författaren menar att man kan stöta på 
uppgifter om Clusius i litteraturen då och då, 
men om man inte är speciellt intresserad så 
gör man inte det heller. Flertalet av mina aka
demiska kolleger har ingen eller en mycket li
ten aning om vem den kände läkaren och bota
nisten var. 

I kapitlet "Linne skapar ordning" hävdas om 
Ludvig XIV att "kungen själv ansågs stå när
mast Gud" . Vem ansåg det? Möjligen han själv 
men knappast den katolska kyrkan i Frank
rike. I beskrivningen av nyponrosen (s. 101) 
möter oss meningar som: "Den vanligaste vil
da rosen, som växer i hela norra Europa". 
Vilken korrekturläsning som helst skulle ha 
eliminerat sådana halva meningar. I dahliaka
pitlet översätts Dansk haugetidende med "Dan
ska trädgårdsnyheter". Visst, men ordagrant 
blir det inte märkligare än "Dansk trädgårds
tidning". 

I presentationen om den mellanamerikans
ka tobaken framhåller författaren att den var 
"En barbarisk tradition som blev mycket om
tyckt i resten av världen". Nog kan vi ogilla 
rökningen och vi känner väl dess hälsorisker, 
men knappast kan vi med modernt språkbruk 
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beteckna den som en barbarisk tradition. Bar
barer, som folkslag, förekommer inte heller på 
den kontinenten. Om buketthortensian (Hy
drangea macrophylla) berättas att den "år 1789 
blev döpt av den berömde naturforskaren B. 
de Manet de Lamarck till Hortensia opuloides". 
Ingen växt, lika lite som något fartyg, döps, 
den ges ett namn. Dopet är och förblir ett kris
tet sakrament och gäller oss människor. 

Bokens sista kapitel heter "Växter för van
ligt folk". Vad är vanligt folk? Kapitlets första 
mening komplicerar ytterligare förståelsen: 
"Vanligt folk, det är du och jag och vi var för
modligen bönder för hundra år sedan". Om 
du och jag, d .v.s. alla, är vanligt folk, då hand
lar ju kapitlet om växter för alla. Eller menas 
det att bönder är vanligt folk? Varken du eller 
jag levde emellertid för hundra år sedan, så 
vad menas egentligen? Det går möjligen att 
föreställa sig vad det är författaren vill ha sagt, 
men det framstår ändå som kränkande mot 
honom från förlagets sida att inte hjälpa till 
med alla oklara syftningar. 

Pionjärinsats trots allt 
Sammanfattningsvis vill jag, det senast skrivna 
till trots, ge en eloge till Per Christenson för 
hans insats i boken Trädgårdsväxternas historia. 
Författaren har gjort en pionjärinsats i upp
täckten av vilken spännande historia träd
gårdsväxternas introduktioner har utgjort, 
vilken rik kulturförståelse ett studium av dessa 
ger och samtidigt hur lite utforskat ämnet är. 
Dessutom har han haft lust och vilja att dela 
med sig av sitt intresse och sin information på 
ett populärt sätt till en bredare allmänhet. Det 
är ett stort antal uppgifter som vaskats fram, 
sammanställts och som presenteras i boken. 
Utan en akademisk miljö som utgångspunkt 
eller kunskapsmässig uppbackning av kolleger 
och universitetsbibliotek har författaren kom
mit längre än vad många andra gjort. Jag hop
pas därför att ämnet får många intresserade 

och flera skrivande efterföljare. 
Trädgårdsväxternas historia - titeln är ju knap

past anspråkslös - ger dock omgående upphov 
till frågan om förlagets roll vid produktionen. 
Jag konstaterar att författaren inte tillnärmel
sevis fått det stöd som varit berättigat. Avan
cerade fackböcker kräver fackredaktörer. Äm
net kulturväxternas historia är mycket special
iserat. En fackredaktör borde omgående ha 
skickat (det färdiga eller förslagsmässiga) ma
nuskriptet ett par olika personer inom skilda 
discipliner för fackgranskning. Jag är övertyg
ad om att boken efter en dylik support skulle 
ha sett mycket annorlunda ut. Efter ett par vän
dor med struktur-, urvals- och innehållsdis
kussioner skulle alla goda synpunkter ha kun
nat inkluderas i verket. Det som i vissa av
seenden framstår som ett hopplock skulle kun
na ha vävts samman till en mer enhetlig fram
ställning. 

En avslutande, nödvändig fackmässig språk
behandling och korrekturläsning skulle ytter
ligare ha slipat bort många av de oegentlig
heter som boken nu får dras med. 

Jag betvivlar inte att boken kommer att sälja 
väl, men det är snarast en förolämpning från 
förlagets sida mot den bildade allmänheten i 
det trädgårdsälskande Sverige, som jag före
ställer mig att boken i första hand riktar sig 
till, att inte tillmäta det interdisciplinära äm
net Trädgårdsväxternas historia så stor vikt och 
värde att resurser av ett helt annat slag satsats 
på framställningen och produkten. 

Trädgårdsväxternas historia 
av Per Christenson 
144 sidor. Inbunden. Illustrerad, färg. 
ICA Bokförlag, Västerås, 1997. 
ISBN 91-534-1746-1 
Ca pris: 322:-

Kjell Lundquist 

ISSN 0349-0033 
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Holstein borg Park på västra Själland. Den äldsta delen utgörs av en 
barockdel från 1725. (Ur Historiske haver i Danmark) 

Guide till historiska trädgårdar 
i Danmark 

"Intresset för trädgårdarnas 
kulturhistoria har ökat kraft
igt under de senaste åren. Det 
återuppbyggs och restaureras 
trädgårdar som aldrig förr, 
både här och i utlandet. Utgiv
ningen av en landsomfattan
de guide till kulturhistoriska 
trädgårdar har därför till av
sikt att stimulera intresset för 
detta viktiga kulturarv, både 
för danskarna och för de tur
ister som besöker landet." 

Så står det i baksidestexten 
till Havebrugshistorisk Sel
skabs nyutgivna bok om his
toriska trädgårdar i Danmark. 
Boken ersätter de sedvanliga 
årsboksartiklarna i förenin
gens publikation Fra kvangård 
til humlekule. 

Initiativet till guiden togs 
1995 i samband med förening
ens 25-årsjubileum, och under 
året insamlades upplysning-

ar om de flesta av de 147 an
läggningar som presenteras i 
guiden. Det är trädgårdar 
som återfinns vid olika muse
er inom de kulturhistoriska 
trädgårdskategorierna: "klos
ter-, bonde-, k121bstads-, land
steds-, herregårds-, slots- eller 
kunstnershaver". 

Man har också tagit med en 
lång rad offentligt tillgängli
ga slotts- och herrgårdsträd
gårdar samt några stadspark
er. Trädgårdarna kan vara ur
sprungliga eller restaurerade. 
Ett särskilt krav har dock va
rit att anläggningarna skall 
vara öppna under en stor del 
av året och tillgängliga för all
mänheten. En listning i gui
den har varit frivillig, varför 
några privata men välkända 
historiska trädgårdar saknas. 

Guiden, som är i behändigt 
fickformat (13,5 x 22 cm), in-
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leds med ett kort förord om 
bakgrunden till dess tillkomst 
och en femsidig inledning om 
trädgårdskonstens historia i 
Danmark. Därefter följer an
läggningarna amt för amt -
Danmark har 14 amt (län) -
med en sida eller ett uppslag 
om varje trädgård, och med 
standardiserade uppgifter 
som öppettider, servering, 
tillgänglighet m.m. för var och 
en av dem. 

Hela guiden är försedd med 
både engelsk och tysk paral
lelltext vilket gör den till en i 
allra högsta grad europeiskt 
användbar guide. 

Uppläggningen påminner 
till viss del om den svenska 
LAR Guiden. Svensk Landskaps
arkitek tur 1920-1988 (1990), 
med 122 exempel, eller snar
are om Entre till parker och 
trädgårdar (1992), med 104 ex
empel, även om tyngdpunk
ten i de svenska exempelsam
lingarna inte ligger på histor
iska trädgårdar. En internatio
nell guide motsvarande den 
danska kunde därför vara en 
lämplig uppgift för Riksantik
varieämbetet eller Dendrolog
föreningen. 

Kjell Lundquist 

Historiske haver i Danmark. Guide 
over kulturhistoriske museums-, 
stats- og herregårdshaver. Utgiven 
av Havebrugshistorisk Selskab i 
samarbete med Nationalmuseet. 
Redaktion: Jane Schul, Jette Abel 
och Kirsten Lund-Andersen. 224 
sidor, häftad, illustrerad, färg. 
Frederiksberg 1996, ISBN 87-
88241-17-3. Pris: DKK 150.-
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36 experter i mastodontverk 
om nordtyska trädgårdar 

I oktober 1996 blev det lcenge 
ventede vcerk om de histor
iske haver i Slesvig og Holsten 
prcesenteret for en indbudt 
kreds i det Kunsthistoriske 
Institut ved Kiels Universitet. 

En femårig, kollektiv forsk
ning er hermed afsluttet med 
et imponerende resultat! 

Ialt deltog 36 kunsthisto
rikere, doktorer, magistre og 
studerende samt haveeksper
ter og fotografer i det omfat
tende projekt. Vcerket er en 
mastodont af en uhåndterlig 
håndbog, der grundigt be
skriver 100 haveanlceg fra 
middelalderen og op til vor 
tid, ordnet alfabetisk efter de
res navne. De ialt 747 sider er 
teet pakket med oplysninger, 
billeder og planer om de 
mange kendte og tidligere u
kendte haver. 

Der fortcelles om Rantzau' s 
italienske have og om de nu 
store, forsvundne barokha
ver, Jersbek med flere . Denne 
udvikling kulminerede i Sles
vigs Gottorp Slot med den 
storslåede italiensk-franske 
have, Neuwerk med terrasser, 
kaskader og statuer. Nordens 
st0rste have af sin art, der in
spirerede Krieger ved Frede
riksborg Slot. 

else i Norden. Også den dan
ske prinsesse Louises have i 
Louisenlund ved Slien og 
Christiansens forunderlige 
ha ve med "Den Gamle Kirke
gård" i Flensborg tillcegges 
stor betydning på grund deres 
esoteriske indhold! 

Bogen har meget stor inter
esse for os i Norden. Den har 
i h0j grad bud til os, når der 
tcenkes på den tcette forbind
else gennem århundreder, 
som Danmark havde med 
Slesvig og Holsten under nav
net af Helstaten. 

Bogen begynder sit store 
havekatalog med prof. Adri
an von Buttlar's sammenfat
tende afhandling om den his
toriske udvikling af havekun
sten i Slesvig og Holsten, set i 
forhold til de sydlige !ande. 

von Buttlar konkluderer, at 
havekunsten ikke her har spil
let en ledende rolle i Europa, 

som Italiens, Frankrigs og se
nere Englands, ja også over
gås af Danmark med sine stor
slåede, kongelige haveanlceg. 

Men der er dog gennem år
h undrederne skabt kultur
vcerdier i form af haver, park
er og landskaber, som der er 
grund til at vcerne om. 

Som et andet inledningka
pi tel findes en afhandling om 
de historiske prydplanter, 
som har prceget haverne og 
parkerne. Endelig er der et af
snit, der behandler de mange 
problemer, der er ved bevar
ingen og vedligholdelsen af 
de historiske haveanlceg og 
parker i Slesvig-Holsten. 

A sger IZJrum-Larsen 

Recensionen belyser bokens 
stora värde för parkhistorien 
i Danmark. Boken har emel
lertid intresse även i Sverige. 

Flertalet av de 36 forskare 
som bidragit till boken har 
vistats i Stockholm några 
veckor och samlat material. 

Der berettes om Hirsch
feldt' s store betydning for den 
landskabelige haves indfor- Spejlgrotten i Christiansens have i Flensborg. 
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Personer som nämns i boken 
är Rudolph M. Dallin 1680-
1743 (Gottorf), N. Tessin d .y. 
(slottet Plön) och kung Adolf 
Fredrik (slottet Rantzau). 
Bland anläggningar av större 
betydelse för svensk trägårds
konst kan nämnas Gottorfer 
Neuwerk-Garten som impon
erade på Tessin och vars form 
han ritade in i sin dagbok. 

Klein Flottbeck är kanske 
mindre känt idag. Kung Karl 
XIV Johan brukade övernatta 
där på sina resor till Frank
rike. Dess ägare 1785-1839 var 
Caspar Voght som ville refor
mera både jordbruksstruktu
ren och den sociala strukturen 
med bland annat the ornament
ed farm som förebild . Voghts 
tankar har satt spår på Ro
sendal och hans skrifter fanns 
i kungens bibliotek. I ett myc
ket imponerande diplom
arbete (1977, Univ. Hannover, 
165 sid.) Rosendal in Stockholm 
av J. Schnitter belyses detta 
utförligt. 

Historische Gärten är högst 
intressant och bör ingå i alla 
bibliotek som har anknytning 
till park- och trädgårdshis
toria. Som komplement har 
utkommit ett mindre tryck av 
Sylvia Borgmann, till skydd 
av en park i Witzhave, från 
seklets början. Klaus Stritzke 

Historische Gärten in Schleswig
Holstein, hovedforfatter professor, 
dr. Adrian von Buttlar. 747 sidor. 
Verlag Boyens & Co, Heide, 
Tyskland. Pris DM 148, 
ISBN 3-8042-0790-1. 

Alnarpspar kens lignoser 
ånyo kartlagda 

En av landets rikaste och 
vackraste växtsamlingar - Al
narpsparken - finns nu kart
lagd i minsta detalj vad avser 
träd, buskar och klätterväxter. 

I ett 140-sidigt faktaspäckat 
kompendium levererar Insti
tutionen för landskapsplaner
ing vid Lantbruksuniversite
tet i Alnarp en diger växtlista 
jämte noggranna beskrivning
ar av var man finner de olika 
exemplaren inom parkområ
det. Publikationen är värde
full sett från ett dendrologiskt 
perspektiv och borde kunna 
utgöra föredöme för beskriv
ning av varje större offentlig 
och privatägd exotisk träd
samling i Sverige. 

Några av skälen är: 
• En växtförteckning vars 

bredd, struktur och aktualitet 
närmar sig uppslagsverkets. 
Upphovsmannen är Kenneth 
Lorentzon, som även ligger 
bakom tidigare upplagor. I 
det tidigare grundläggande 
arbetet har även deltagit Ru
ne Bengtsson, Eva Gustavs
son, Barbara Johnson och Kjell 
Lundquist, vilket borgat för 
vetenskaplig uppläggning 
och praktisk växtkännedom. 

• Genom separata orienter
ingskartor är det lätt att finna 
enskilda intressanta växter. 
Bland de närmare 1000 redo
visade numren fördelade på 
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69 kvarter går det raskt att fin
na t.ex. himalayatallen Pinus 
wallichiana i kvarter 6b. 

Grunden är ett databaserat 
registreringsarbete med exak
ta lägesbestämningar, utfört 
av Leif Andersson. Susanna 
Möller har vaskat fram artlis
torna och kartorna ur databa
sen. 

Den inledande växtlistan på 
28 sidor är en guldgruva. Här 
redovisas för varje art/ sort 
vetenskapligt och svenskt 
namn, höjd/bredd, härdig
hetszon och var man finner 
exemplaren i parken. Genom 
korsvisa hänvisningar har åt
skilliga handelsnamn och sy
nonymer kunnat behållas, 
trots att de numera inte är bo
taniskt korrekta. Härdighets
delen är kraftigt beabetad mot 
tidigare upplagor, mycket be
roende på det nyttiga upp
vaknandet under 1985 och 
1986 års vintrar och 1996 års 
barfrostvinter. 

Bland en sådan mängd fak
ta finns det naturligtvis upp
gifter som kunde komplette
ras. I växtlistan vore det vär
defullt om ytterligare en ko
lumn tillfördes, innehållande 
de olika lignosernas krav på 
"ståndort", vilket är brukligt i 
perennsammanhang. 

En svårare, men pedago
giskt viktigare uppgift utgör 
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Plan för skötsel och vård 
av alleer i Skåne 

Under åren 1995-1996 ge
nomfördes som e tt projekt 
inom Vägverket en inventer
ing av alleer i Skåne. Resulta
tet föreligger i en omfattande 
publikation som innehåller 
beskrivningar av mer än 500 
alleer. 

Beskrivningarna av alleerna 
följer en mall som innehåller 
uppgifter om kommun, väg
nummer, vägsträckning, al
lelängd, vägbredd, c/ c av
stånd, träd- och stamhöjd, 
stamdiameter, antal träd, al
leform, kronbredd, trädart, 
avstånd från vägen, trädens 
kondition (status), tidigare 
åtgärder, skötselbehov, plan
teringsbehov, allens betydelse 
(i landskaps bilden och för na
turmiljön), målpunkter, vär-

Alnarpsparkens lignoser, forts 

växtnamnen. På de veten
skapliga har jag föga att an
märka. Författarna har här in
tagit en försiktig hållning. 

För svenska namn finns in
gen internationell expertis att 
tillgå. Därför är det lätt att, så
som recensenten, ställa sig 
tveksam till vissa uppgifter. 

Tre arter Corylopsis får be
teckningen "skenhassel", var
av två härstammar från Japan 
och en från Kina. Både Mag
nolia x loebneri 'Leonard Mes
sel' och M. x loebneri 'Merrill' 
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dering och enstaka andra no
teringar. Därtill färgfoton av 
hög kvalitet, en planskiss och 
en vägsektion. 

Arbetet är imponerande och 
ger en utmärkt överblick över 
den del av vårt kulturarv som 
omfattas av både kulturmin
neslagen och indirekt av re
kommendationerna i Florens
dokumentet. 

Något frågande ställer jag 
mig till alternativa beteck
ningar i texten för tidigare 
åtgärder som motverkat trä
dens normala kronutveckling: 
uppbyggnadsbeskärning 
(sannolikt äldre hamling), 
hamling (oftast för kapade 
pilar) och stympning (för 
nyligen hamlade träd). 

Bilderna av några alleer vi-

har givits namnet "hybrid
magnolia". Med tanke på att 
flertalet vackra namnsorter 
bland magnoliorna är av hy
bridursprung så tillför detta 
namn inget. Av nya namn 
som föreslås hyser jag viss 
tveksamhet till "slöjkörs" och 
"guldfläder". "Slöjkörsbär" 
(Prunus subhirtella 'Pendula') 
vore språkligt naturligare, och 
guldfläder kan lätt förväxlas 
med Sambucus racemosa 'Plu
mosa Aurea', sedan tidigare 
benämnd gyllenfläder. Men 
på det hela taget är växtlistans 
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sar tydliga spår efter hamling 
som inte omnämnts i proto
kollet. Hamling är dock en så 
viktig punkt vid en kulturhis
torisk inventering att fram
ställningen bör kompletteras 
med denna uppgift, inklusive 
uppmätt hamlingshöjd. 

Att just linden har valts som 
exempel på lyckad nyplante
ring är förhoppningsvis ett 
misstag med tanke på de 
barkskador som så ofta finns 
på unga gatuträd. Ett sådant 
träd borde bytas ut direkt. 

Publikationen är den första 
i sitt slag och kommer sanno
likt att följas av liknande från 
andra landskap. Den har i för
sta hand ett värde som doku
mentation, men även som ex
empel på metodik. Förhopp
ningsvis kommer denna förs
ta inventering att följas av fle
ra. Klaus Stritzke 

svenska namn tydliga och så 
heltäckande att de s tår sig 
mycket väl. 

Allan Gunnarsson skriver i 
förordet till Lignoser i Alnarps
parken att skriften är tänkt att 
vara en nyckel för att lära kän
na de enskilda växterna som 
individer och till namn. Det är 
ingen överdrift. En gedigen 
nyckel är just vad den är. 

Sten Ridderlöf 

Lignoser i Alnarpsparken 
Flera författare 
Institutionen för landskapsplaner
ing, Alnarp 1997 
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Sekundsnabb tillgång till samlad kunskap 
om vedartade växter 

Med hjälp av en ny databas, 
"Svensk Dendrologi", kan ur
val av vedartade växter för 
trädgård, park och landskap 
göras utifrån utseende, stånd
ortskrav och svenska odlings
förhållanden. 

Grundarbetet med fram
tagning och sammanställning 
av faktauppgifter har gjorts 
vid Institutionen för land
skapsplanering, Alnarp, som 
ett forskningsprojekt med 
finansiering från Byggforsk
ningsrådet, BFR. Arbetet har 
sedan vidareförädlats av Mo
vi um, sekretariatet för den 
yttre miljön, vid SLU, i sam
arbete med datakonsulter och 
datoransvariga vid Institu tio
nen för landskapsplanering, 
Ultuna. 

Utgångspunkten är att en 
användare av databasen ska 
kunna göra urval av växter ut
ifrån t.ex. önskad höjd, växt
form eller färgeffekt och rela
tera detta till speciella mark
förutsättningar i en given kli
matzon. Bedömningen av en 
växt har gjorts utifrån 21 oli
ka egenskaper, omfattande 
totalt 168 olika urvalskatego
rier. Varje sökning resulterar 
i en lista över de växter som 
uppfyller de definierade krite
rierna och därutöver finns 
också möjlighet att för varje 
enskild växt få fram en sepa-

rat beskrivning av de egen
skaper som finns registrerade. 
Idag omfattar systemet ett 
sortiment på 1146 växter och 
den totala summan av de en
skilt värderade faktauppgif
terna blir därmed över 24 000. 

Speciellt stor vikt har lagts 
vid att försöka relatera varje 
enskild uppgift till något slag 
av gemensam måttstock. Så 
långt det varit möjligt har 
denna måttstock preciserats i 
de definitioner av urvalskri
terierna som återfinns i hand
ledning och hjälpmenyer. 

Varje användare ska kunna 
bygga in sin egen erfarenhets
bas i systemet. Genom att ska
pa kopior av hela eller delar 
av originaldatabasen kan man 
förändra, lägga till eller dra 
ifrån både växter och uppgif
ter om olika egenskaper. I ett 
separat anteckningsfält kan 
också egna kommentarer eller 
beskrivande texter infogas. 
Eftersom även dessa upp
gifter är fullt sökbara, kan da
torn t.ex. plocka fram en för
teckning över växter från oli
ka trädgårdar, om de aktuel
la adresserna eller annat 
lämpligt sökord skrivits in i 
anteckningsfältet. 

Genom att utnyttja system
atisk teknologi strävar vi efter 
att öka både snabbheten och 
precisionen vid framtagandet 
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av möjliga växter för olika si
tuationer. 

Vi är emellertid ytterst 
medvetna om att växters re
aktioner följer biologiska la
gar och att deras anpassning 
på en viss växtplats är ett re
sultat av många samverkande 
faktorer. Därför menar vi ock
så att den slutgiltiga värder
ingen av resultatet från ett ur
val blir säkrare med ökad per
sonlig kunskap om växter och 
deras användning. Den 
mänskliga förmågan spelar 
här samma roll som i andra 
komplexa valsituationer. 
Kanhända är det därtill möj
ligt att det stora antal kombi
nationer av frågor och svar 
som kan uppstå i en databas 
också kan ge impulser till ett 
fördjupat kunskapssökande. 

Eva Gustavsson 

"Svensk Dendrologi" är ett digitalt 
sökverktyg som består av handled
ning och installationsdisketter. Alla 
användare får tillgång till support, 
information om kommande upp
graderingar etc. 
Struktur och faktasammanställning: 
Eva Gustavsson, Kenneth 
Lorentzon och Bengt Håkansson, 
SLU, Institutionen för landskaps
planering, Alnarp, samt Klas 
Eckerberg, Institutionen för 
landskapsplanering, Ultuna. 
För ytterligare information, t.ex. 
informationsbroschyr, kontakta 
Movium, Box 54, 230 53 Alnarp, 
tel 040-41 50 00. 
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Guide till engelska trädgårdar 
En guide över de ca 140 träd
gårdarna i England, W ales 
och Nordirland, som står un
der överinseende av Nation
al Trust. I särskild faktaruta 
anges objektens belägenhet 
och yta, jordart, altitud, årsne
derbörd, vinterklimat och an
tal anställda. Därefter följer en 

Bergianska trädgården 
av Monika Björk. Raben Prisma 
1997, 184 sidor. 
ISBN 91 -518-3029-9. 

Trädgårdsmästaren Linne 
av Nils Erik Landell. Carlssons 
Bokförlag 1997, 304 sidor. 
ISBN 91 -7203-187-5. 

Trädgården på Sissinghurst 
av Tony Lord. Albert Bonniers förlag 
1995, 168 sidor, 
ISBN 91-0-056247-5. 

Everyday things - Garden tools, 
av Suzanne Slesin m.fl. Abbeville 
Press, 160 sidor, 
ISBN 0-7892-0087-2. 

Bebyggelsehistorisk tidskrift 
Nr. 31-32 1996, Trädgårdar och 
parker: Historia, dagsläge, rediger
ad av professor Göran Lindahl. 
Innehåller uppsatser av en rad 
experter om olika historiska parker 
och aspekter på parkvård, 180 
sidor. 

Rosendals trädgård 
av Lars Krantz och Nina Ericson, 
3:e upplagan. Raben Prisma 1996, 
192 sidor, 
ISBN/ISSN 91-518-3176-7. 

Hamlade träd i konsten 
av Carl-Adam Haeggström. Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien 
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beskrivning av resp ektiv e 
trädgård, dess historia och bo
taniska särdrag. Trädgårdar
na presenteras i bokstavsord
ning och i ett särskilt tabell
verk redovisas trädgårdarnas 
s peciali teer. 

Guiden är rikt illustrerad 
med utsökta färgbilder . Dock 

Övriga skrifter 
1996, 159-185 sidor. Ingår i Lövtäkt 
och stubbskottsbruk, 
ISBN/ISSN 99-2331953-9. 

Skogens träd och buskar 
av Tor Nitzelius och Helge Vedel. 
Norstedts 1996, 248 sidor, 
ISBN/ISSN 91-1-962621-5. 

Shade and oranmental trees 
their origin and history 
av Hui-Lin Li. University of Penn
sylvania Press, Philadelphia 1996. 
Originally published in 1963 as 
The origin and cultivation af shade 
and oranmental trees, 
ISBN/ISSN 0-8122-1605-9. 

Nordiska träd och träslag 
av Torbjörn Dahlgren m.fl. 
Stiftelsen ARKUS 1996, 21 O sidor, 
2 uppl,ISBN/ISSN 91-972366-8-3. 

Träd 
av David More och Alastair Filter, 
svensk text Lars lmby. Norstedts 
1997, ny utgåva, 240 sidor, 
ISBN/ISSN 91-1-970621-9. 

Public Parks in Sweden 1860-1960, 
The planning and design discourse, 
doctoral thesis by Eivor Bucht. 
Swedish University of Agricultural 
Sciences, Alnarp 1997, 255 p, ISSN 
1401 -6249, ISBN 91-576-5273-2. 

Historiska parker och trädgårdar 
- ett arv att vårda och sköta. 
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kan man efterlysa en karta ut
visande trädgårdarnas geo
grafiska belägenhet. 

GL 

Stephen Lacey: Gardens af the 
National Trust. National Trust 
Enterprises Limited, London 1996, 
320 sidor, ISBN 0-7078-0141 -9. 

Rapport från ett seminarium på 
Alnarp 21-23 september 1994, red. 
Ann Catherine Bonnier och Kjell 
Lundquist. Riksantikvarieämbetet, 
ISBN 91 -7209-030-8. 

Hamling 
- historisk tillbakablick och råd för 
naturvårdare, av Håkan Slotte, 
1997. Svensk Bot. Tidskr. 91: 1- 21 , 
Lund, ISSN 0039-646X. 

Hager til lyst ag nytte 
av Madeleine von Essen, 1997. 
Schibsted förlag, Oslo, 248 sidor. 

Min villhave 
av Elin Conradis, 1997. Gyldendal 
förlag , Oslo, 160 sidor. 

Citron 
- om citronen i Europas historia, 
konst, läkekonst, trädgårdar, form
givning och matlagning, samt 
citronrecept 
av Lotte Möller. Albert Bonniers 
förlag 1997, 191 sidor 

Det nya landskapet 
- kunskaper och ideer om natur
vård, skogsodling och planering i 
kulturbygd 
av Roland Gustavsson och Torleif 
lngelög. Skogsstyrelsen 1994, 360 
sidor, rikt illustrerad, ISBN 91-
88462-10-2, best.nr 0070. 



FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKV ÅRD 

Styrelseberättelse för 1996 
FÖRENINGENS 76:E ÅRS
MÖTE hölls den 17 mars på 
Operaterrassen i Stockholm 
med ett 80-tal närvarande 
medlemmar. 

Styrelseberättelsen för 1995 
förelades årsmötet jämte den 
ekonomiska redovisningen, 
vilka efter revisionsberättel
sens föredragande och på re
visorernas förslag med god
kännande lades till handling
arna. 

Till ordförande under 1996 
omvaldes docent Göran Lun
deberg. Som ledamöter i sty
relsen för perioden 1996-98 
omvaldes Lars Nyberg, Siv 
Söderlund och Kaarel Voitk 
och nyvaldes Kjell Lundquist 
och Sten Ridderlöf. Som sup
pleanter omvaldes Ann-Ma
rie Lundell och nyvaldes Bar
bro Ransbäck Dergalin. 

Som revisorer omvaldes 
Kristina Posse och Jan Pou
sette med Raymond Petters
son som suppleant. Vidare 
valdes på ordförandens för
slag Magnus Toll och Eva von 
Satzger att utgöra valbered
ning. 

Årsmötet valde Karl-Evert 
Flinck, Bjuv, till hedersmed
lem i föreningen. 

Efter årsmötet höll fil. lie. 
Christa Holm, Lund, ett av 
alla mycket uppskattat före
drag med titeln "Den japans-

ka trädgården". Föredraget 
illustrerades med ett stort an
tal högst charmanta diabilder. 

Vid middagen deltog 81 
personer, bland dem fyra av 
föreningens hedersledamöter, 
nämligen Carl Lambert, Ebbe 
Gyllenstierna, Gösta Winqvist 
och Inga Jungstedt. 

Verksamheten 1996 
3 maj. TESS IN SKA PALATSETS 
TRÄDGÅRD. Ett drygt trettiotal 
medlemmar hade hörsammat 
kallelsen att under arkitekt 
SAR Rolf Johanssons guide
skap få besöka detta unika 
svenska byggnadsverk med 
dess utsökta paradvåning och 
barockträdgård. 

6 maj. RUDDAMMENS bostads
område invid Roslagstull. Pe
ter Jacobsson, projektledare 
vid Stockholms gatu- och fas
tighetskontor, orienterade de 
13 tappra medlemmar som i 
kyla och regn hade ställt upp. 

4 juni. TÄBY KYRKA. Ett tret
tiofemtal medlemmar hade 
samlats för att lyssna på vad 
John Dormling hade att förtäl
ja om de ca 200-åriga lindar
na, som kringgärdar kyrkan. 
Efter rundvandringen utom
hus förevisades kyrkan med 
dess takmålningar av kyrk
värden Rolf Beck. 

7 - 16 juni företogs förening
ens utlandsresa "Runt Finska 
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Viken" med start i Åbo och 
mål i Tallinn. Tjugo dendrolo
ger deltog i resan, varav två 
från Norge. Reseledningen ut
gjordes av Sten Ridderlöf och 
undertecknade. En särskild 
reseberättelse ingår i Lustgår
den 1996. 

21 augusti. TÄCKA UDDEN, 
Gustavsberg. Återstoden av 
det barrträdsarboretum, som 
här anlades i början av 1860-
talet, förevisades under Börje 
Drakenbergssakkunnigaled
ning. 

Den traditionella land
skapsresan, som detta år gick 
till BLEKINGE, fick på grund av 
den stora anslutningen dubb
leras och genomfördes 23-25 
augusti resp. 30 augusti-1 
september under Inga Jung
stedts eminenta ledning. En 
särskild reseberättelse finns i 
föreliggande nummer av 
Lustgården. 

12 september. DROTTNING
HOLMS SLOTTSPARK. Dan Haubo 
gav en ingående redogörelse 
för hur lindalleerna i Drott
ningholmsparken restaure
ras, vilket planeras ske i etap
per under en 30-årsperiod. 

18 oktober. TEMADAG. Av
slutningen på trädkursen, den 
sjätte i ordningen och i år med 
släktet Sorbus som tema, hölls 
på Arbetsmiljöforum. Kurs
ledningen utgjordes av Inge-
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VitoJLcl Sorbus aria 

FinnoAcJ Surbus hybridu 

gerd och John Dormling, vil
ka även med stor sakkunskap 
svarade för temadagens gen
omförande. Under temada
gen medverkade också Rune 
Bengtsson, Alnarp 

12 november. B1LDVlSNINGS
AFTON. Verksamhetsåret av
slutades liksom i fjol i Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakade
miens lokaler på sedvanligt 
sätt med bildvisning från år
ets olika aktiviteter och efter
följande förplägnad i Oscars 
källare. 

I juni överlämnades Kungl. 
Patriotiska Sällskapets träd
gårdsmedalj i silver, andra 
storleken, till Gösta Zetter
qvist i samband med en upp
vaktning i Nynäshamn. För
slag på medaljör hade läm
nats av föreningen och vid 
uppvaktningen deltog Kers
tin Sönnerlid från Sällskapet, 
Göran Lundeberg och John 
Dormling. 

I oktober levererades till 
Solliden en tidigare utlovad 
present till föreningens förste 
hedersledamot, H . M. Ko
nungen, med anledning av 
hans 50-års dag. Presenten ut-
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gjordes av en Ullung-rönn 
(Sorbus commixta var.), ett av
lägg från Tor Nitzelius kollekt 
från hans inventeringsresa till 
Ull ung 1976. 

Ävenså i oktober överläm
nades som gåva till Åbo aka
demis bibliotek ett exemplar 
av tillgängliga årgångar av 
Lustgården. 

Under året har föreningens 
arkiv överförts till Riksarki
vet, Byrån för enskilda arkiv, 
som har upprättat en förteck
ning över nämnda material. 

LUSTGÅRDEN årgång 75 fick 
medlemmarna sig tillsänd vid 
årsskiftet 1995/96 och årgång 
76 i mitten av december 1996. 

Styrelse och funktionärer 

Styrelsen har haft tre sam
manträden (varav ett konsti
tuerande) under året (17 mars 
och 1 oktober). Arbetsutskot
tet, som sammanträtt sex 
gånger (18 januari, 7 mars, 14 
maj, 19 september samt 4 och 
27 november), har haft följan
de sammansättning: Göran 
Lundeberg, ordförande, John 
Dormling, v. ordförande, Inga 
Jungstedt, Gunilla Schildt, 
sekreterare, Klaus Stritzke, 
skattmästare, Siv Söderlund, 
redaktör. 

Styrelsen vill till alla dem 
som har organiserat och lett 

resor och kursverksamhet, 
ställt upp som ciceroner på 
dagsturer, medverka t i Lust
gården eller på annat sätt 
främjat föreningens verksam
het framföra sitt varma och 
uppriktiga tack. 

Stockholm i januari 1997 
Föreningen för dendrologi 

och parkvård 

För styrelsen 
Göran Lundeberg 
ordförande 
Gunilla Schildt 
sekreterare 

Medlemmar 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Årsbetalande medlemmar 568 550 548 495 517 527 
Familjemedlemmar 129 102 82 105 81 112 
Ständiga medlemmar 132 134 137 135 144 155 
Studerandemedlemmar 17 15 11 8 5 4 
Bytesmedlemmar 10 10 10 10 5 10 

SUMMA 856 811 788 753 752 808 
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Sven A. Hermelins stipendier till två förtjänta: 

En bevarare och en nydanare 
Stipendier från Sven A. Her
melins fond utdelades på för
eningens årsmöte i mars 1997. 

Mottagare av 1996 års sti
pendium blev godsägare Carl 
Gustaf von Ehrenheim, Gröns
öö säteri, för livslång insats för 
bevarandet av Grönsöö park och 
trädgård. 

Mottagare av 1997 års sti
pendium blevStefan Mattson, 
stadsträdgårdsmästare i En
köping, för banbrytande ideer 
om parkförnyelse, genomförda i 
Enköping. 

Ordföranden Göran Lunde
berg överlämnade med varm 
lyckönskan stipendierna i 
form av diplom och checker 
på 7 500 kr till var och en av 
mottagarna. 

Till grund för stipendiebe
sluten låg utförliga motiver
ingar. 

Välbevarad park på 
Grönsöö 

På Grönsöö bedrivs fruktod
ling kommersiellt sedan 1620-
talet. Intill slottet ligger en 
park vars delar har anlagts 
under olika tidsepoker. De 
innehåller idag tydliga an
läggningar från tidig renäs
sans fram till en blomstergård 
anlagd 1923. 

Gården ägs av släkten von 
Ehrenheim. Under andra hälf
ten av 1900-talet fram till bör-

jan av 1990 ansvarade Carl 
Gustaf von Ehrenheim för 
gården och parken. 

Under denna tid har för
ändringar skett i många av 
våra historiska parker. Några 
har förändrats medvetet och 
anpassats till vår tids behov. 
Andra har utsatts för felaktig 
restaurering och många har 
förfallit på grund av utebliv
en eller felaktig skötsel. 

På Grönsöö har Carl Gustaf 
von Ehrenheim konsekvent 
genomfört en kontinuerlig 
och mycket ambitiös skötsel, 
anpassad efter respektive an
läggningsdel. Därigenom har 
parken bevarat värdefull in
formation åt dagens konst
och parkhistoriker. 

Husets och parkens stora 
historiska värde betonas av 
att en styrelse har bildats för 
att säkra anläggningens fort
bestånd. I styrelsen ingår re
presentanter från Riksantik
varieämbetet, Länsantikvar
ien och ägarefamiljen. 

Klaus Stritzke 

Nytänkande 
i Enköping 

Enköping har liksom övriga 
orter i Sverige drabbats av 
ekonomisk åtstramning. Hur 
har då Stefan Mattson i skug
gan av krympande anslag 
kunnat utveckla Enköpings 
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parker till en av de kanske 
mest lovordade i Sverige? 

Stefan Mattson har genom 
långsiktig strategi vad gäller 
markberedning, växtkompo
sition och växtkvalitet lyckats 
eliminera en stor del av sköt
selkostnaderna och -proble
men. 

Han började förnyelsearbe
tet i de små parkerna, som 
finns nära och lätt tillgängli
ga för alla invånare och har 
sedan successivt gått vidare 
med de större anläggningar
na. Han har också försett in
farterna till Enköping med al
leer - varje infart har sitt sig
naturträdslag. 

Stefan Mattson har fört in 
variation och nyansrikedom. 
Han tänjer gränserna med ro
binia, katsura, korstörne, träd
hassel, vingnöt m.m. 

Bland blommande buskar 
finner man magnolia, träd pi
on, pärlbuske och många and
ra . Perennerna har fått en 
verklig renässans. 

Långsiktigheten är också 
viktig i kontakten med plant
skolefolket. Stefan Mattson 
har betonat hur viktigt det är 
med ordentlig framförhåll
ning inför träd upphandling -
t.ex. att varsko plantskolorna 
helst några år i förväg. 

John Dormling 
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Gösta Adelswärd till minne 

Gösta Adelswärd 

Vår trädgårdshistoriska nes
tor och hedersmedlem i För
eningen för Dendrologi och 
Parkvård är borta. 

Gösta Adelswärd var under 
23 år (1967-1990) redaktör för 
L USTGÅRDEN, föreningens års
bok. Han var under denna tid 
även ordförande åren 1982-
85. Göstas insatser inom före
ningen kan inte nog värdesät
tas. Speciellt var det ämnet 
trädgårdshistoria som genom 
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honom blev en viktig del i 
föreningens verksamhet. 

Till föreningens 50-årsjubi
leum 1970 lyckades styrelsen 
med Göstas hjälp inspirera 
Nationalmuseums tjänste
män att ordna en utställning 
om Svensk trädgårdskonst, 
den första i sitt slag. Denna ut
ställning "Svensk lustgård 
och park", från 1570 till 1870, 
visade ett urval av alla de 
trädgårdsplaner som finns på 
museet. 

Gösta Adelswärd har ge
nom åren publicerat en 
mängd artiklar av de mest 
skiftande slag, men roligast är 

det ändå att läsa hans skild
ringar av människorna ba
kom de trädgårdar som ska
pats. Nu kommer också bo
ken "Den bedårande galen
skapen" som Gösta till allas 
vår glädje hann färdigställa 
före sin bortgång. 

I den engelska föreningen 
Garden History Society var 
Gösta den förste svenske 
medlemmen. Med sin breda 
beläsenhet och mycket stora 
kunskap om trägårdskonst 
var han en uppskattad och 
respekterad medlem. Han var 
som sig bör ledare för den 
resa som de engelska med
lemmarna gjorde i Sverige 
1992. 

Gösta har ledsagat oss den-
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drologer på många exkursio
ner både i England och Sve
rige. Det har alltid varit ett 
nöje att få ta del av hans kun
skaper och inspireras av hans 
berättarförmåga. 

Vi alla som var med kom
mer att minnas landskapsre
san till Östergötland i augus
ti i år då vi bland alla besöks
målen även kom till Åtvida
berg och Adelsnäs. Där mötte 
oss både Gösta och Gunhild 
Adelswärd. Det var roligt att 
se Gösta så pigg när han 
vandrade med oss i den gam
la parken och bland annat vi
sade "the sunken garden" och 
"rotundan" som nu är om
byggd till orangeri och ut
stä llningshall. 

Vi minns nu också hans be
rättelse om sitt första möte 
med Dendrologföreningen. 
Det var när vår förening 1921 
besökte hans gamla föräldra
hem på Adelsnäs och togs 
emot av Göstas far Theodor 
Adelswärd. Gösta var då åtta 
år. 

Gösta blev sedan medlem i 
Föreningen för Dendrologi 
och Parkvård 1931. Han har 
verkat i den under 66 år, all
tid positiv, glad och hjälpsam 
- en verklig vän. 

Tack Gösta för alla dessa år! 
Inga Hermelin Jungstedt 
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Det hände 1997 
Två Larsar på trädgårdsresa 

Små paradis finns överallt. 
Det stod helt klart efter Lars 
Krantz bildvisning från en rad 
afrikanska och europeiska 
länder vid föreningens årsmö
te den 16 mars. Krantz hade 
kallat sitt föredrag "En skriv-

ande trädgårdsmästare och en 
målande arkitekt på träd
gårdsresa i världen", där han 
själv var trädgårdsmästaren, 
från Rosendal, och Lars Hol
mer var arkitekten med akva
reller som hobby. 

Resan började bland ensta
ka palmer i sandöknen i Afri
ka och nedslag gjordes i Span
ien, Italien och flera andra län
der. 

Överallt hade Larsarna hit
tat trädgårdspärlor som gjor
de skäl för beteckningen para
dis. 

Stora vackra träd på Ellesbo 
Ellesbo med byggnader och 
trädgård tillkom på 1790-talet, 
d .v.s . ungefär samtidigt som 
sin vida mera berömda syster
anläggning Gunnebo - båda 
planerade av stadsarkitekten 
i Göteborg, Carl Wilhelm 
Carlberg. 

Ellesboanläggningen är del
vis beskuren av motorvägen 

Ellesbos vackra Abies concolor 
var. lowiana. 

utmed Göta älvs västra 
strand, men har i övrigt kvar 
sina huvuddrag med bl.a. 
lindallerna helt intakta. De 
fyra mäktiga ekar som utgör 
anläggningens huvudmotiv 
är i god vigör. Den sydligaste 
eken noterades i Svenska 
Trädgårdskonsten (ca 1928) 
med ett stamomfång på 4,6 m. 
Vid besöket uppmätte vi nu 
omfånget på samma träd till 
5,87 m, vilket ger en genom
snittlig årlig tillväxt av radi
en på ca 3 mm under perio
den. 

Intendenten vid Botaniska 
Trädgården Björn Alden de
monstrerade därpå några av 
de intressantaste träden i det 
omfattande arboretum som 
på Ellesbo anlades av bruks
patron Werner Rhedin om
kring sekelskiftet 1900. 

Sedan den senaste större in
venteringen år 1928 har en 
stor mängd individer för-
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svunnit vilket gör att arbore
tet idag endast utgör en rest 
av vad det tidigare varit. 

Alltjämt finns dock många 
märkliga träd, varav solfjä
derstallen, Sciadopitys verticil
lata, utgör ett av de mest väl
kända. Det största exemplar
et växer i parken väster om 
huvudbyggnaden, mäter 106 
cm i stamomfång och torde 
vara ett av de största exempla
ren av denna art i landet. 

I övrigt kunde bl.a. noteras 
ett par relativt höga exemplar 
av Tsuga diversifolia vid dam
men i parken, ett synnerligen 
vackert exemplar av Abies con
color var. lowiana, en grupp 
med ståtliga jättetujor, Thuja 
plicata - den största med ett 
stamomfång på 262 cm, en 
vacker hiba, 71iujopsis dolabra
ta, samt en hög och kraftig 
Tsuga canadensis - stamom
fång 217 cm. 

Bland lövträden dominerar 
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Rosendal blir kulturträdgård 

Detta är det grönaste vi kan visa denna sena vår, sa Lars Krantz 
och höll upp en modell av Rosendals trädgård 

Ett femtiotal dendrologer fick 
i den kyliga och dimmiga 
kvällen den 6 maj vara med 
om "premiärvisningen" av 
Rosendals trädgård sådan 
den är tänkt att se ut under 
kulturhuvudstadsåret 1998. 

Planerna för stockholmar
nas uppskattade slottsträd
gård på Djurgården är förvis
so storslagna och genomgri-

Ellesbo, forts 

de resliga och kraftfulla bok
arna, ekarna och lindarna. 
Härutöver finns dock flera 
intressanta exoter såsom hick
ory, Carya cordiformis, stam
omfång 140 cm, valnöt av oli
ka arter, bl.a. Juglans regia, 
samt en mängd varieteter så-
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pande. Pengar har runnit till 
och sponsorerna har varit ge
nerösa. 

- Vi har ca 150 000 besökare 
ett vanligt år, sa Lars Krantz, 
och räknar glatt med 400 000 
under kulturåret. 

Man bestämde sig för att 
kantmarkera gångarna med 
gammaldags gatsten - men 
var får man tag på sånt? Jo, 

som blodbok, flikbladig bok, 
hängask m.m. 

En av kvällens överrask
ningar erhölls vid mätning av 
den högsta av ett par stora 
Abies grandis. Den preliminä
ra mätningen gav vid handen 
en höjd på 44 m, vilket kan 
vara ett svenskt rekord. Stam-
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det visade sig att gatsten hade 
blivit över vid omläggningen 
av Drottninggatan och kunde 
disponeras utan att ens nag
ga på budgeten. 

Och hur få häcken att växa 
sig kämpahög på mindre än 
ett år? 

- Lösningen blir att plantera 
med klump, två meter höga 
avenbokshäckar made in the 
Netherlands, sa Lars Krantz. 

Andra inslag: 100 krukma
kare är inbjudna att skapa den 
fulländade krukan för hem
ma trädgården, perenner 
planteras under mottot "från 
frö till fest", Skandinaviens 
första vingård anläggs - lokal
klimatet på Djurgården är 
förmånligt . Druvorna blir 
dock s.k. ätdruvor. 

För övrigt tussar trädgårds
mästaren ihop unga land
skapsarkitekter och konst
fackare med uppgift att "for
mulera en trädgård på nytt 
sätt" - och han väntar sig 
spännande resultat av den 
konfrontationen. SS 

omfånget var 3,0 m. 
Kvällen avslutades med att 

Sven Vahlne visade Ellesbos 
interiör med bl.a. flera vackra 
kakelugnar ritade av Carl
berg. 

Ett tjugotal intresserade ha
de mött upp. 

Kolbjörn Waern 
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Kokoskrukor mot rotsnurr i plantskolan 
Regnet smattrade mot växt
hustaket på Riddersvik där 
dendrologerna den 14 maj 
fick höra hur Stockholms En
treprenad driver sin träd
plantskola. Chefen Hans Gör
an Wester berättade om an
läggningen, med assistans av 
Per Ola Fritzon från Stock
holms Gatu- och fastighets
kontor. Det finns ca 13 000 

träd av omkring 250 sorter. 
Inne i växthuset finns bara de 
unga och ömtåligaste plantor
na som sedan ska planteras ut. 

S.k. rotsnurr uppstår lätt, ett 
problem som man försöker 
komma till rätta med genom 
att använda kokoskrukor - en 
ny metod för året. 

Det är mest kommunala or
gan i och omkring Stockholm 

som köper träd från plantsko
lan, och de vill gärna ha så sto
ra träd som möjligt. Man säljer 
1500-2000 träd per år, och de 
äldsta är 10-12 år gamla. 

Besökarna njöt därefter av 
en vandring i den vackra ter
rängen kring Riddersviks 
herrgård och fick slutligen en 
improviserad duvning i träd
kunskap av Lars-Erik Kers. 

Knubbig barockpark med femradiga alleer 

En ovanlig barockträdgård, 
från slutet av 1600-talet, fick 
ett femtiotal dendrologer se 
den 12 juni - Sandemar nära 
Dalarö i Stockholms skärgård. 

Fem rader lindar är utmär
kande för den ovanligt korta 

och "knubbiga" trädgården. 
Rader av putti, gjorda av trä 

och vitmålade för att se ut 
som marmor hade ibland svå
righeter att hålla huvudet o
vanför mittaxelns höga häck
ar. Väldiga formklippta gra-
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På ett koppar
stick i Suecia 
Antiqua syns 
de femradiga 
alleerna på 
Sandemar 
mycket tyd
ligt. Genom 
landhöjning
en har idag 
avståndet till 
vattnet blivit 
många gånger 
större än på 
bilden. 

nar dominerade också starkt 
i parken. 

Det välproportionerade lil
la slottet är helt av trä och re
veterat för att se ut som sten. 
Fasaden mot havet visade sig 
redan från början svår att un-
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Den imponerande baksidan tillhör Neptunus-skulpturen i parken 
på Sandemar. Lägg också märke till de stora forrnklippta granarna 

och slottets järnplåtsklädda fasad . 

derhålla - vind och salt sliter 
hårt - men man löste prob
lemet på ett okonventionellt 
sätt genom att täcka hela väg
gen med järnplåtar. Plåtarna 
hade nyligen bytts ut och den 
nyreparerade fasaden glänste 
i det klara aftonljuset. 

Bengt-Olov Bengtsson, f.d. 
kamrer på Sandemar, fung
erade som guide och intro-
duktör. SS 

En av våra medlemmar, Me
reth Lindgren, docent i konst
vetenskap, trodde sig kunna 
kasta nytt ljus över parkens 
många vitmålade träskulptu
rer. 

Enligt traditionen skall de 
under 1700-talet ha tillverkats 
av ryska krigsfångar. De vår-
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das numera av antikvarisk ex
pertis och såg gudomligt fris
ka ut. Men vilka föreställer de 
och vilket samband finns mel
lan dem? Flera är nu försvun
na, men enligt Mereth Lind
gren ser det ut som om några 
utgjort personifikationer av 
årstiderna eller årets måna
der, andra representerat de 
fyra elementen. Mittfiguren 
Neptunus i storformat var 
igenkännbar för de flesta av 
oss, som gladdes åt att för
eningen som tack för besöket 
kunde lämna en ny kunskap 
efter sig till Sandemar. 

Mereth Lindgren hoppas 
kunna ge någon av sina elever 
i uppgift att forska vidare 
kring de förmodade samban
den. GS 
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Ny läcker 
förortspark 

Det var en mycket liten park 
- bara en hektar invid Jakobs
bergs stora shoppingcenter -
men den var lyckad. 

Det tyckte stadsträdgårds
mästaren i Järfälla kommun, 
Kerstin Fogelberg som ansva
rar för den och det tyckte ock
så det femtontal dendrologer 
som samlats i denna ganska 
okända nya park den milda 
andraseptemberkvällen. 

Parken, som har gestaltats 
av landskapsarkitekt LAR Ulf 
Nordfjell, påbörjades så sent 
som 1994-95 men har redan 
vuxit upp till en mycket an
genäm oas i förortsbetongen. 
Den har fått 1996 års Sienapris 
för årets bästa utemiljö. 

- Anläggaren hade något 
mycket ovanligt att utgå från 
i förortsparkssammanhang, 
sa Kerstin Fogelberg, nämli
gen uppvuxna träd - en rad 
stora popplar längs parkens 
norra sida. En stramt klippt, 
nyanlagd idegranshäck ramar 
in parken i söder och väster. 

Det fanns också en kälk
backe på bortre sidan av par
ken "och den var helig", för
säkrade Kerstin Fogelberg. 

Vattnet i parken kommer 
från en rad fontäner som tjä
nar dels som prydnad dels 
som plaskdamm för barn . 

Att parken var rätt planer
ad från början visas av att folk 



"går där de ska gå" - inga nya 
och mera praktiska prome
nadvägar har tagits upp. 

Mest iögonfallande är park
ens böljande blomsterplanter
ingar där karaktärsväxterna 
är höga perenner och gräs. 
Även nu i säsongens elfte tim
me blommade många raffine
rat färgsammansatta rabatter. 

I en överskådlig folder re
dogörs noga för vilka växter 
som finns var, och de dendro
loger som också är intresse
rade av perenner var förtjusta. 

Som avslutning på kvällen 
besöktes trädgården vid Gör
välns slott, en annan föga 
känd liten pärla i mälarland
skapet. SS 

Kerstin Fogelberg beskrev med 
stor entusiasm Riddarparkens 

alla härligheter. 
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Örbyhus slott speglade sig vackert i slottsdammen. 

Uppländska bruksparker 
Säsongens sista utflykt gick 
med buss till uppländska 
bruksparker den 13 septem
ber. Man besökte Österby, 
Leufsta, Forsmark och Örby
hus, som alla har mycket se
värda parkanläggningar. Gu-
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nilla Schild t och Elisabet 
Claesson guidade med ut
märkt hjälp av byggnadsan
tikvarie Torbjörn Forsman. 

Lustgården planerar att 
nästa år återkomma med en 
utförligare skildring av resan. 
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FORENINGEN 

Läsarna skriver till Lustgården: 

Sju bröder 
För några år s dau Öwnä.llin<l~ dcr <lv SO år. l<'a.dom .var i ve n 

vi , hurusom fem bröder Ljung- trädgård.smästarc och: arrenderad~ 
dahl ägnat sig å t t rädgårdsyrket. en l.IJl.ndclsträ.dgårä och: tr'J.dskola. 
A nedanstående bild iiro samt- vid Suudshohn. i nämnda sockcu. 
liga. sju bröder tr'åx1gårdsmän. y.skoukrctscn h.ar va rit fulla 
1''otografien il.r tagen dcnr10, h öst dussinet. Nu lev(lnd c iiro tio. En 
vid dm·os moClera l.l<lg1-:i,vuing. llon a.v sys trarna. ä.r g ift mc(1 en Jw,n 
avlcd å Ekhult i Gladhaniwars dcls t rädgårdsmii.stare. 
"cckcn i södra. Tjust vid en ål- • 

Person.erna äro frAn vllnster räknat: 

.A..tel Olsso11, trädg!rdsarkitekt, Roslage·Näsby. 
Sigfrid Ohsor1, bandelt1trl!.dgi\rdeml!.&tare, Beatedal, Huvudsta. 
Knut Olsson, tr!ldgArdemlhtare, Bmmylnnd vid Ulrikedal. 
Cm·l Olsson, handelsträdglrdeml!.8tare, Suodsholm. 
H1190 Olsson, handeletrl!.dgllrdeml!.elare, Gamleby. 
Emil Olsson, trl!.dglrdsml!.s1are, Aspudden, Stockholm. 
Tlleodo1· Olss1m, bandelstrndgllrdsml!stare, Enköping. 

Sju gånger Olsson 
Ovanstående trevliga klipp kom 
från Inger Te1je i Rejmyre. 

"Jag skulle tro att det är från 
någon gång på 1920-talet och 

att det har varit infört i träd
gårdstidningen Viola," skri
ver Inger Terje. 

Träd som badkar 
Scanning through the article 
(in the 1966 issue) on Arbore
tum Flinck my eye was caught 
by a short paragraph on Scia-
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dopitys verticillata, the Japa
nese umbrella pine. When I 
did my Japanese exam I did a 
project on Japanese trees and 
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Sorbus intermedia 
- ett beriktigande 

Jag läste med intresse och nöje 
Ingegerd Dormlings artikel 
"Årets träd: Sorbus" i 1996 års 
Lustgården. I denna artikel 
angavs till min förvåning på 
sid. 72-73 följande: "Till detta 
kommer den uppgift som 
återfinns i K.E. Flincks upp
sats om Sorbus i Lustgården 
1990-91, att S. intermedia är en 
korsning mellan S. aucuparia 
och S. torminalis." 

Jag trodde inte mina ögon. 
Detta kunde jag väl inte ha 
skrivit? Jo, det hade jag. 

I min uppsats står under S. 
torminalis: "Denna art anses 
tillsammans med S. aria och S. 
aucuparia vara o.s.v. " Redan i 
nästa utkast hade S. aria av 
misstag fallit bort. Slarvigt, 
men bättre medge slarv än att 
låta ett fel förbli oomnämnt. 

Till Ingegerd Dormling ett 
tack för påpekandet och ett in

stämmande i hennes uttalan
de att kanske en DNA-be
stämning slutligt löser prob
lemet. 

Karl Evert Flinck, 
Bjuv 

it interested me to learn that 
this tree was used to make 
baths because the wood lasts 
so well in water. 

Violet Ashford, 
Walton-on-Thames, England 



LUSTGÅRDEN 
ges ut årligen av Föreningen för Dendrologi och Parkvård. 
Skriften vänder sig till en kvalificerad och engagerad krets 

av personer med intresse för träd och parker. 
De flesta av författarna är botanister 
eller landskapsarkitekter av facket. 

Nyponbuske, Rosa canina, 
från J.W. Palmstruchs flora (1802-1809). 

"Trädstammen och Bladstjelkarne äro taggige. 
Bladen glatta, äggformiga, spetsiga och sågtandade. 

Blomstjelkarne och Frukten släta ." 

Anders Persson
Typewriter
Reviderad - Apn
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