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Förord
Trädgårdskonsten har under senare tid och
kanske framför allt under det snart gångna året
få tt stor uppmärksamhet bl.a. genom de syn-
nerligen välbesökta föreläsningsserierna som
Konstakademien ordnat. Konstvetenskapliga
institutionen vid Stockholms universitet hå l-
ler också under hösten för första gången en
kurs (10 poäng) i ämnet "Trädgårdskonstens
och landskapsarkitekturens historia - frå n
medeltid till idag" som blivit övertecknad och
kommer att upprepas nästa höst.

"Svensk trädgårdskonst under 400 år" är ti-
teln på en bok (presenteras på sid 94) som kom-
mit ut i dagarna och som fokuserar på central-
gestalterna i svensk trädgårdskonst. I förlaget
Signums svenska konsthistoria (11 + 3 band)
som snart närmar sig sin fullbordan behand-
las trädgårdskonsten som en konstart likvär-
dig med de övriga.

Allt detta sammmantaget gör att man med
tillfredsställelse kan konstatera att trädgårds-
konsten och landskapsarkitekturen numera
allmänt erkänns som en särskild och likställd
konstart.

sigt avseende. Samarbetet med redaktionsut-
skottet har varit konstruktivt och smidigt. Vi
tackar Siv för innehållsrika och vackra Lust-
gårdar.

Den nya redaktören Katarina Curman,
mångårig medlem och med gedigen erfaren-
het av redaktionellt arbete och layout, hälsas
hjärtligt välkommen.

Jan Pousette
ordförande

Jag vill passa på att tacka för de fem år jag haft
förmånen att redigera Lustgården. Det har
varit ett roligt och stimulerande arbete, inte
minst för den uppskattning jag tycker mig ha
mött från föreningens medlemmar. Jag över-
lämnar med varm hand redaktörskapet till min
efterträdare Katarina Curman.

Jag vill också tacka Dendrologföreningens
arbetsutskott som har fungerat som stödjande
redaktionskommitté under min tid som redak-
tör. Ett speciellt tack går till Lars-Erik Kers vid
Bergianska stiftelsen som kämpat med botan-

isk och annan kvalificerad korrekturläsning av
artiklarna under alla dessa fem år och alltid
kommit med både vetenskapliga och stilistis-
ka förbättringsförslag. Violet Ashford i Eng-
land har granskat de engelska textavsnitten.

Siv Söderlund
redaktör

Lustgården redaktör Siv Söderlund gör i år sitt
sista nummer av föreningens årsskrift. Siv har
på olika sätt utvecklat och förbättrat Lustgår-
den, framför allt i typografiskt och bildmäs-
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Larix: A Blommande skott
med han- och honblommor.
B Vegetativt skott med barr
på kortskott (k).

Årets träd: Lärk
Släktet Larix
av Henrik Niklasson

Lärken studerades på årets trädkurs och presenterades
också på Dendrologf öreningens temadag den 20 oktober 2000.

För dem som inte var med ges här en " snabbkurs i lärk ".
Föreningen för Dendrologi och Parkvård har
under det gångna året haft en serie om fem
sammankomster på temat årets träd: Lärken.
1 programmet ingick förutom föreläsningar en
lä rkexkursion till Bergianska trädgården. Som
avslutning anordnades en Lä rktemadag i
Kungliga Djurgårdens Förvaltnings lokaler på
Stora Skuggan i Stockholm. Nedan följer ett
koncentrat av kursens innehå ll för dem som
inte var med.

kortskotten är mycket långlivade och närmast
påminner om sporrar. Larix har ettåriga barr
på vårtlika kortskott och ettåriga, klängande
kottar som oftast har synliga täckfjäll å tmins-
tone vid kottens bas. Veden har gott om
kådkanaler. Grenarna sitter i mycket diffusa
kransar.

I Norden är det mest på tagliga känneteck-
net att lärken är det enda barrsläkte som fäller
sin barrskrud om hösten.

Lärkarna återfinns på norra halvklotet, fö-
reträdesvis i områden med korta vegetations-
perioder och kallt klimat. Lärken är ett utpräg-
lat pionjärträd med höga ljuskrav och en kraf-

o

tig ungdomstillväxt. Årsskott på en halv me-

Släktet Larix
Lärkarna ingår i familjen Pinaceae och sorterar
i undergruppen Laricoidae. Undergruppen ut-
märks av barr på både kort- och långskott där
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ter och ibland mer är inte ovanligt i ungdoms-
åren. Lärken trivs bäst på väldränerade jordar
med rörligt markvatten men är i övrigt inte så
kräsen på ståndort. Ett tydligt avsteg från
ovanstående generalisering är Larix laricina,
tamarack, från Nordamerika som trivs på goda
myrmarker.

Europa:
Larix decidua,europeisk lärk
Larix sibirica ssp. Sukaczewii

Asien:
Larix sibirica, sibirisk lärk
Larix gmelinii, dahurisk lärk, ä ven kallad

mongolisk lärk
Larix kaempferi, japansk lärk
Larix potaninii, kinesisk lärk, även kallad ti-

betansk lä rk
Larix grifftthiana, Himalaya-lä rk
Larix mastersiana, närbesläktad med L. grif-

fithiana

Larix i världen
De olika lärkarterna hybridiserar lätt med var-
andra varför mellanformer ofta uppstår där två
arters utbredning sammanfaller. Den gradvisa
övergången i gränsområden mellan olika ar-
ter har fört med sig oenighet om hur långt art-
uppdelningen ska drivas. Detta gäller främst i
det stora lärkdominerade området i Ryssland
och Ostasien. Flera mer eller mindre kända
varieteter finns också men man brukar räkna
med 10 lärkarter i världen. Dessa är fördelade
på tre världsdelar:

Man kan naturligtvis med lång erfarenhet få
en känsla för vilken lä rk man har framför sig
genom att se på helhetsintrycket men det är
mer säkert att titta på kottarna. Kottarnas form
kan variera mycket även på enskilda träd var-
för man bör samla in ett tiotal vid artbestäm-
ning.Nordamerika:

Larix laricina, tamarack, Canada-lärk
Larix occidentalis, västamerikansk lärk
Larix lyallii,alpine larch

Larix i Sverige
Lärken anses traditionellt inte vara en inhemsk

Den huvudsakliga utbredningen för de viktigaste Lan'x-arterna.1. L. laricina,2. L. occidentalis
& lyallii,3. L. decidua, 4. L. sibirica,5. L. gmelinii coll,6. L. potami,7. L. griffithiana,8. L. kaempferi.

Siffrorna (1-7) avser de växtzoner inom vilka resp. art är sannolik.
Ur: Drakenberg Börje: Bara Barr, kompendium i dendrologi och barrträdskunskap.
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Larix kaempferi L. sibirica L. occidentalis L. europaea L. laricina L. gmelinii

" Kottnyckel" till de vanligaste lärkarna
1.Barr ettåriga, mjuka. Aldre kortskott vårtlika, korta.
Små avfallande kottar. Toppskott upprätta - Larix spp.

(i kanten inböjda) fröfjäll. L. sibirica (3-7)
1.2.2.2. Kotte ca 2-3 cm med svagt ludna eller kala
raka fröfjäll. L. europaea (1-5 )(=L. decidua)
1.2.2.3. Kotte ca 2-3 cm med svagt ludna eller kala
konkava (i kanten utböjda) fröfjäll. L. kaempferi
(1— 5)(x L. eurolepis är intermediär mellan
L. europaea och L. kaempferi.)
1.2.2.4. Kotte ca 1,5-2 cm med utböjda, tunna,
nästan pappersaktiga fröfjäll. L. gmelinii coll. 2-7,
denna oftast odlad i en variant, v. kurilensis, med
påfallande långa och vågräta grenar.

Ur: Drakenberg Börje: Bara Barr, kompendium i
dendrologi och barrträdskunskap.

1.1. Kotte avlång, ca 3-5 cm, långt utstickande
täckfjäll i hela kotten. (1-5, sällsynt). (Sällsynt kan
man även se L. griffithiana med likartad kotte)
1.2.Kotte oval-rund högst 3 cm lång, täckfjäll syns
inte eller kort utstickande i kottens basala del.
1.2.1. Liten, 1-1,5 cm, kotte där de basala fröfjällen
nästan täcker hela kotten, barr svagt blåvita. Litet,
ofta svagväxande träd. L. laricina (1-5)
1.2.2. Kottar omkring 2-3 cm långa, barr gröna,
mycket växtkraftiga arter i ungdomen.
1.2.2.1. Kotte ca 3-4 cm med ludna, konvexa

lä rk i norra Sverige. Japansk lärk kan vara ett
alternativ på västkusten. Lärken används i
både rena bestånd och biandbestånd - som
planteringsf örband används ungefär de-
samma som för gran. I biandbestånd används
lärk emellanå t som amträd för bok och gran.
Lärken måste gallras ofta för att inte tappa i
tillväxt och eftersatta skötselinsatser resulte-
rar ofta i riklig vattskottsskjutning vid genom-
förd åtgärd.

I parker gör sig lärken enligt Nitzelius bäst i
grupper mot en bakgrund av städsegrön barr-
skog. Som ung är lärken mycket vacker och
används ibland även som solitär, t.ex. Larix
kaempferi, japansk lärk, och Larix gmelinii var.
japonica, kurilerlärk.

art. Med detta menas att lärken inte anses ha
förekommit i Sverige efter den senaste istiden.
Detta påstående är emellertid sedan ett antal
år motbevisat sedan man i norra Sverige hit-
tat kottar av Larix sibirica som uppskattas till
ca 8000 å r. Den första lä rkarten som å ter-
infördes i landet - på 1780-talet - var emeller-
tid Larix decidua. Flera av de tidigast införda
exemplaren lever fortfarande,som t.ex. på Ko-
berg. Flera lärkarter anses kunna bli över 500
år gamla men om detta även gäller i Sverige
är ännu obekant. Förekomsten av lärkkräfta
har gjort att L. decidua inte längre planteras i
någon större utsträckning i Sverige.

Den lärk som idag förekommer i skogsbru-
ket är hybridlärk i södra Sverige och sibirisk
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Lärkvedens egenskaper
Lärkens kärnved är relativt de flesta övriga
trädslag att betrakta som motståndskraftig mot
röta. Självklart spelar det sä tt på vilket lärk-
virket exponeras stor roll för hur länge det för-
blir friskt. Virket håller följaktligen längre i vä l-
dränerad jord i Norrland än i tung jord i södra
Sverige.

Lärkvirket ska torka mycket långsamt för att
sprickbildning ska undvikas. Lärkvirket rör sig
vid varierande fuktighet i omgivningen och
har därför få tt rykte om sig att slå sig. Genom
sin hårdhet är det liksom kärnek svårt att spika
i utan förborrning. När man sågar lärk kan
man få problem med virkets höga kådhalt om
man inte sågar under vattenbegjutning av klin-
gan eller vid minusgrader.

Lärkved används på grund av sitt höga
hartsinnehåll knappast längre i massaindu-

strin, även om det ä r tekniskt möjligt. En bätt-
re användning av klenvirke kan vara stäng-
selstolpar.

Lärken börjar sin kärnvedsbildning betyd-
ligt tidigare än t.ex. tall och har under hela livs-
cykeln en betydligt högre kärnvedsandel (ofta
över 70%). Lärkvirke är utan tvekan mycket
vackert och med kännedom virkets egenheter
kan det användas mer än som görs i dag.

Om man är lärkintresserad och har vägarna
förbi Borlänge är ett besök på Sör-Amsberg
(vid Stora Skogs plantskola) ett måste. Sör-
Amsberg har samtliga lärkar i fullskala vilket
är mycket ovanligt.

Lärkens patogener
Det finns flera skadegörare på lärk men den
överlägset allvarligaste och mest kända är lärk-

kräftan Lachnellula willkommii.Som sårparasit
är lärkkräftan en av lärkträdens svåraste pa-
rasitsvampar. Japansk lärk och hybridlärk La-
rix x eurolepis anses vara resistenta mot lärk-
kräfta. Lärkkräftan trivs i fuktig miljö med ma-
ritimt klimat och angriper nedsatta eller ska-
dade trädindivider. 1 den europeiska lärkens
ursprungsområden med närmast kontinentalt
klimat är inte lärkkräfta ett problem.

Lärken angrips av rotröta men inte i samma
utsträckning som gran.Gnag- och fejningsska-
dor är ett problem i viltrika områden. Genom
sin snabba ungdomstillväxt växer emellertid
lä rken snabbt ur den känsliga perioden.

Lärkträdsmalen, lärkskottsmalen och en del
lärksteklar kan skada lärken men trädet dör
mycket sällan av insektsskador. Bekämpning
av "skadeinsekter" på lärk förekommer ej i
Sverige.

Temadag " lärk"
Ca 25 personer deltog i Dendrologföreningens temadag om lärk den 20
oktober. Seminariet hölls i Kungl. Djurgårdens Förvaltnings föreläsningssal
på Stora Skuggan i Stockholm. Vid seminariet utdelades ett 132-sidigt
kompendium. Den som vill fördjupa lärkstudierna kan beställa kompendiet
från Henrik Niklasson, som ansvarade för programmet, på tel. 08-24 53 33
(kvällstid) till ett pris av 200 kr. Kompendiet "Bara barr" (se illustrationerna
sid 6 och 7) kan beställas från Börje Drakenberg, tel 08-747 92 34.

o

Temadagens program i korthet:
Göran Lundeberg: Lärkens rötter, mykorrhiza och rötsvampar.
Carl Ludvig Kiellander: Släktet Larix och dess arter.
Roland Hörnfeldt: Lärkvedens egenskaper och lärkens framtid.
Carl Ludvig Kiellander: Lärkförädling och skadegörare på lärk.
Ingegerd Dormling: Lärkplantans reaktioner på ljus och temperatur.
John Dormling: Lärken i park och landskap.

Carl Ludvig Kiellander
förevisar kottar av Larix

deicidua.
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Tema 1999: gran, Picea abies

Så reagerar granen
för ljus och temperatur

av Ingegerd Dormling

Klarar en barrträdsplanta att flyttas från en region till en annan?
Hur reagerar den i plantskolan? Det är viktigt för skogsbruket att veta.

Ingegerd Dormling har i många år studerat plantornas reaktioner
för olika klimatfaktorer i en s.k. fytotron, där man kan skapa exakt det klimat

man vill utsätta en växt för. Hon presenterade sin forskning om gran
på Dendrologf öreningens kurs våren 1999 och temadag i oktober 1999

och gör här ett sammandrag för Lustgårdens läsare.
Göran Lundeberg kompletterar med ett avsnitt om granens rötter.

Fytotron - namnet är bildat i analogi med cy-
klotron där ordets första del bytts mot grekisk-
ans ord för växt, fytos. Man ansåg att fytotro-
nen, en klimatkammaranläggning, skulle få
samma betydelse för växtstudier som cyklo-
tronen få tt för fysiken.

De som få tt möjlighet att använda fytotronen
för att studera växters reaktioner håller säkert
med om detta. Här kan man programmera en
kammare med just det klimat man vill utsä tta
en växt för, eller kan man programmera en rad
kammare med olika fasta förhållanden som
man flyttar odlingsvagnar mellan för att få den
önskade dygnsvariationen. Båda möjlighe-
terna har jag och mina medarbetare i fyto-
tronen använt för att kartlägga hur gran av
olika härkomst reagerar för ljus och tempera-
tur. Därmed kan vi nu förklara varför gran
reagerar som den gör vid förflyttning och vid

odling i växthus, kunskaper som utnyttjas i
praktisk skogsodling.

Fytotronen vid Skogshögskolan i Stockholm
invigdes i juni1965.1 mars1993 flyttades verk-
samheten till en ny anläggning vid Genetik-
centrum i Uppsala.

Figur 1 visar en klimatkammare i Stock-
holmsfytotronen.

Som en bakgrund till granstudierna kommer
här en beskrivning av en granplantas utveck-
ling.

Granens skottmorfologi
I jämförelse med många andra barrträd är
granens uppbyggnad enkel. Groddplantan har
3-6 kotyledoner (hjärtbarr). Mellan dem finns
en tillväxtpunkt, meristem, från vilken trädets
ovanjordiska del, epikotylen, utvecklas. Strax
under toppmeristemet finns de sidomeristem
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Tema 1999: gran

Figur 1. En kammare i Stockholmsfytotronen 1983. Gran- och tallplantor på odlingsvagnar.
Foto: Tuulikki Lindqvist.

som barren utvecklas från, i spiral kring skott-
axeln. Också de sidoordnade organen anläggs
strax under toppmeristemet i vinkeln mellan
barr och skottaxel. Normalt anläggs ett antal
mindre knoppar strödda utefter skottaxeln och
en oregelbunden krans av större knoppar strax
under skottets toppknopp. Utöver de synliga
knopparna finns vid basen av varje knopp
anlag som kan utvecklas till knoppar och skott
om toppmeristemet skadas. Från kransen av
knoppar i skottspetsen utvecklas nästa års
grenvarv. Grenarnas barr arrangerar sig efter
hand så att grenarna får ett platt utseende.
Anläggningen av barren sker dock alltid i spi-
ral runt skottaxeln.

Första årets skottillväxt kan betecknas som
fri tillväxt, d.v.s. barr utvecklas samtidigt som
skottaxeln sträcker sig. Mot slutet av tillväxt-
säsongen utvecklas en toppknopp. Fios auto-
ktona plantor, sådana som hör hemma på
växtplatsen, ser man första årets toppknopp
omkring 15-20 augusti på de flesta hå ll i
Sverige. I och med att knoppen bildats slutar
skottaxeln att sträcka sig men inuti i knoppen
fortsätter meristemens aktiviteter med att av-
sätta anlag för nästa års tillväxt. En plantas för-
sta toppknopp får kort tid på sig för att anläg-
ga barr till nästa års skottsträckning. Därför
förekommer ofta viss fri tillväxt efter den för-
sta skottsträckningen hos unga plantor.
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KRITISK NATTL ÄNGD FÖR
KNOPPSÄTTNING

timmar
mörker

Picea abies

Figur 2. Knoppsprickning hos en ettårsplanta av
gran. Foto: Tuulikki Lindqvist.
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Figur 3. Nordsvenska granar från 67 °N. 111
veckor odlade med ljus dygnet runt, sedan i 6

veckor med 4, 3 och 2 timmars (h) natt per dygn.
Två typiska plantor per förhållande. Kritisk
nattlängd för knoppsättning (CN) 3 h, d .v.s.

50 % knoppsatta plantor. Foto Sture Oscarsson.

Figur 4. CN hos granplantor i förhållande till
deras ursprung, blå sektor efter förodling med

kontinuerligt ljus, blå + röd sektor efter successiv
nattförlängning = naturliga förhållanden.

Hos äldre plantor och träd är all synlig till-
växt normalt s.k. förutbestämd tillväxt, d.v.s.
sträckning av skottaxel och utveckling av barr
anlagda i fjolårets knopp. Därför ser man nya
knoppar tidigt på säsongen, ofta före midsom-
mar! Figur 2 visar toppen på en ettårig planta
just då tillväxten börjar på våren. Observera
det nya skottets spiralställda barr!

lanten i väster, från nordligaste Norge till Al-
perna och Rumänien i söder. För att överleva
har den varit tvungen att anpassa sig till
många olika klimatförhållanden. Att man inte
ostraffat kan flytta ett material från en plats
till en annan fick skogsodlarna tidigt erfara,
men också att man i många fall kan tjäna på
att göra systematiska förflyttningar. Med fy-
totronens hjälp har vi kunnat kartlägga bete-
endet hos gran av olika härstamning.

I en första undersökning studerade vi plan-
tor av två vitt skilda härkomster, 67 °N och 52

Nattlängden styr tillväxten
Vå r vanliga gran har ett vidsträckt utbred-
ningsområde, från Uralbergen i öster till At-
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Tema 1999: gran

Figur 5. Gran från 62 °N, CN 4,2 - 6,7 h.
Förodling i 6 h natt, 20 °C. Procent knoppsatta plantor efter 6 veckors
nattförlängning i oförändrad temperatur eller med nattemperaturen

sänkt till 10 °C.

sen för reaktionen går för plantor av olika här-
komst lät vi insamla frö från autoktona bestånd
i granens hela utbredningsområde i Skandi-
navien och Mellaneuropa.

Vi genomförde en lång serie experiment och
började med att odla plantor i kontinuerligt
ljus i 10-11 veckor för att sedan ge dem olika
nattlängder. Den kritiska nattlängden (critical
nightlength - CN) bestämdes som den natt-
längd då minst 50 % av plantorna knoppsat-
tes. Plantorna i figur 3 är hämtade från denna
serie, där dagens längd i stället för nattens är
angiven - vi var ännu inte säkra på att just
nattens längd var det avgörande. Plantornas
CN bestämdes till 3 h.

I figur 4 visar de blå sektorerna i cirklarna
på kartskissen hur plantor från olika områden
reagerade. CN varierade från 2 h längst i norr
till 7 h på låglandet i söder. Också höjden över

°N, under 30 olika dagslängds- och tempera-
turförhållanden. Vi konstaterade att ljus dyg-
net runt fick alla plantor att tillväxa utan att
sätta knopp. Så gjorde det sydliga materialet
också i 16/8 timmars (h) dag/ natt medan det
nordliga satte knopp, vilket båda gjorde i det
omvända förhållandet 8/16 h dag/ natt. Vi
konstaterade också att det var nattens längd
som var avgörande - om en lång natt avbröts
av en stunds ljus var det längden på den längs-
ta sammanhängande mörkerperioden som
avgjorde hur plantorna reagerade. Beträffan-
de temperaturen fanns inga avgörande skill-
nader mellan populationerna, ca 20 °C dygnet
runt gav bäst tillväxt under förutsättning att
dag/ nattlängden (fotoperioden) tillät det.

Kritisk nattlängd för knoppsättning
För att kunna bestämma var den kritiska grän-
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lan plantor på friland och sådana i fytotron-
ens växthus med konstant 20 °C och ljus en-
dast utifrån. Överensstämmelsen i knoppsätt-
ningstidpunkt var i det närmaste total. Mate-
rial från ungefär Stockholms breddgrad hade
50 % knoppsatta plantor både ute och inne den
20 augusti. Det tar 2-3 veckor innan knoppar
blir synliga efter det de initierats. Nattlängden
i början av augusti har alltså varit avgörande.
Då är natten knappt 8 h lång i Stockholm, se
figur 9. Det stämmer väl med populationens
längsta CN enligt klimatkammarförsöken!

Då knopparna blivit synliga, ofta till och med
tidigare än så, är de vilande. Detta innebär att
de inte kan bryta även om förhållandena skulle
bli gynnsamma för tillväxt. Jämför avsnittet
om vila och tilläggsljus!

Figur 6. Gran från 62 °N och 47 °N, förodlade med
6 resp. 8 h natt i 11 resp. 10 veckor, dagsljus
22 000 lux. Procent knoppsatta plantor efter

övergång till långa nätter: 16 h/dygn med totalt
mörker eller svagt ljus. n=16. Varför är det nattlängden som styr?

Granar i tillväxt tål bara ett par minusgrader.
Därför måste de långt före de första höstfroste-
rna ha avslutat alla tillväxtaktiviteter och ändra
vävnadernas konstitution så att de tål att frysa.
Den enda faktor i klimatet som återkommer
vid samma tidpunkt varje år är längden på natt
och dag. Det är bara de individer som avslu-
tat tillväxten i tid som överlever och kan sprida
sina gener. Invintringsprocessen är dessutom
värmekrävande - se avsnittet om frosthärdig-
het. Det räcker alltså inte att reagera när det
börjar bli kallt! Att reagera för nattens längd
är en indirekt anpassning till rådande klimat-
förhållanden.

På de flesta platser i Skandinavien initieras
knoppsättningen hos inhemska granplantor i
månadsskiftet juli-augusti. I höglägen och
frostlänta dalar i norr sker initieringen tidigt, i
kustnära områden sent under perioden - allt
handlar ju om att hinna bli frosthärdig i tid.

Hos äldre träd styrs ju inte knoppsättning-

havet hade betydelse för reaktionen.
Att de resultaten inte visade hela sanningen

stod snabbt klart - vi hade ju odlat en mellan-
europeisk population med 8 h natt i tidigare
försök utan att plantorna knoppsattes. Skill-
naden var att materialet i den första studien
fått de olika nattlängderna från starten. I näs-
ta experimentserie odlade vi därför upp ma-
terialet med nattlängder som var 1 h längre
än tidigare konstaterad CN, d.v.s. 3-8 h natt
beroende på härstamning. Bara några få plan-
tor av den allra nordligaste populationen sat-
te snabbt knopp. De övriga reagerade först då
natten förlängdes med ca1 h, eller för det syd-
liga låglandsmaterialet med ca 2 h. Vi hade allt-
så funnit en amplitud i reaktionen beroende
på förhållanden under förodlingen. Den illus-
treras med de röda sektorerna i figur 4.

Vi gjorde också en jämförande studie mel-
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en av fotoperioden. Däremot är det påvisat att
andra aktiviteter påverkas. Ca en månad se-
nare än knoppinitieringen hos de unga plan-
torna slutar kambiet avsätta nya celler och
knopparnas meristem slutar bilda nya anlag
för nästa års tillväxt.

ma ursprung som vår gran men har inte ut-
satts för den hårda selektionen i norr. Dess till-
växtförmåga är betydligt större än den hos
våra sydliga granar. Dessutom har den sen
knoppsprickning till följd av det inlandsklimat
med starkt växlande temperaturer under vå-
ren den anpassats till. Sena vårfroster ä r ett
problem på våra nyplanterade hyggen. De vit-
ryska och baltiska granarna klarar sig bättre
än de inhemska svenska, som har kvar myck-
et av den egenskap som var en fördel i norr:
tidigast möjliga knoppsprickning för att ut-
nyttja den korta tillväxtperioden. Därtill kom-
mer att den autoktona granen invintrar onö-
digt tidigt - den blir fullt vinterhärdig tidiga-
re än nödvändigt.

Skogsbruket utnyttjar naturligtvis de här
fördelarna med material från Vitryssland och
Baltikum. Vitryska provenienser används med

Skogsbruket flyttar granen norrut
Den inhemska granen i Skandinavien har in-
vandrat från Uralbergen efter den senaste isti-
den, inom området huvudsakligen norrifrån.
Först omkring år 0 fanns sammanhängande
granbestånd i Mälartrakten. Till gränsen för
autokton gran i söder kom den först 500 år
senare. Där, i södra Småland-norra Skåne, har
den bara genomlevt ca sex generationer och
har inte hunnit anpassa sig fullt ut till de rå-
dande förhållandena.

Granen i Vitryssland och Baltikum har sam-
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framgång upp till Mälardalen, baltiska prove-
nienser kan gå bra i kustnära områden till och
med i södra Norrland.

Då material flyttas norrut inträffar den natt-
längd det reagerar för med knoppsättning se-
nare än på ursprungsorten, se figur 9. Därför
är det på sin plats att varna för alltför stora
förflyttningar, i synnerhet till höglägen, till
dalsänkor och till lägen kända för tidig höst-
frost. Inhemskt material flyttat ett par bredd-
grader norrut ä r då ett bättre val.

Picea abies

20°C pretreatment 25/15°Cdamage 0-5

4

Ii3 i Iii 1 ii Il In I ii i ii i ii 11I I-, I ~1
20 25/5 15/5 °C 20 25/5 15/5

night prolongation in
Hur blir granen frosthärdig?

Nattlängden är utan tvivel den mest avgöran-
de faktorn då det gä ller att initiera tillväxtav-
slutning, men även andra faktorer påverkar
reaktionen. Värme och torka påskyndar invint-
ringen, låg temperatur och hög fuktighet i luft och
substrat försenar reaktionen. Figur 5 illustre-
rar hur plantor med en CN-amplitud mellan 5
h och knappt 7 h reagerade, efter att ha förod-
lats med 6 h natt och 20 °C, då natten förläng-
des med oförändrad resp. sä nkt natttempe-
ratur. Den låga nattemperaturen gjorde att
CN-gränsen 50 % inte nåddes ens vid 8 h natt.

Det tidigare nämnda försöket på friland
hade flera upprepningar. En av dem hade tor-
rare förhållanden än de andra och därmed ti-
digare knoppsättning. Då knoppar initierats
av torka, men inte nödvändigtvis blivit syn-
liga, ä r risken stor att tillväxten startar på nytt
efter ett regn med försenad invintring som
följd. Under sådana extrema förhållanden kan
alltså knoppvilan brytas!

Ljusstyrka och ljuskvalitet har också stor be-
tydelse. I de fytotronexperiment där CN visat
överensstämmelse med reaktionerna på fri-
land har ljusstyrkan dagtid varit ca 22 000 lux
(280 jimol m 2s ‘) på plantnivå och nätterna helt
mörka. Vid lägre ljusstyrka blir CN kortare,

0 55 °N 56.5 °N

Figur 8. Gran från Vitebsk, 55 °N, och Emmaboda,
56,5 °N. Plantor odlade parallellt med dem

i Figur 7. Efter vilbrytning och simulerad vinter:
3 veckor med frusna rötter, -3°C,12 h dag
med starkt ljus, lufttemperatur dag 15 °C,

natt 5 °C. Skador 0-5 klassade efter
6 veckor i 20/10 °C, 18/6 h dag/ natt.

vid högre ljusstyrka längre. Ett experiment, där
8 h natt gav 69 % knoppsatta plantor då dags-
ljuset var 22 000 lux, gav bara 10 % knoppsat-
ta plantor då dagsljuset var 65 000 lux. Om-
vänt förkortades CN med ca 1 h då dagsljus-
styrkan sänktes till 8 000 lux.

I norr blir nätterna aldrig helt mörka under
eftersommaren. Hur ljusa nätter upplever då
en granplanta som natt? Ja, det beror på plant-
ans ursprung. Gran av sydlig härkomst måste
ha i det närmaste helt mörkt medan nordligt
material reagerar också för tämligen ljusa nä t-
ter - se figur 6. Granen i norr är dessutom bero-
ende av en tämligen hög halt av ljus i det röda
spektret för att växa normalt. Inte ens ljus dyg-
net runt förmår hålla sträckningstillväxten
igång om inte sammansättningen är den rä t-
ta.

Frosthärdigheten byggs upp successivt och

15LUSTGARDEN 2000



Tema 1999: gran

Intressant nog visade sig tallplantor, odlade
parallellt med granarna i försöket ovan, vara
okänsliga för de båda använda förodlingskli-
maten. De reagerade i stället starkt på förhål-
landena under nattförlängningen:15/5°C gav
de härdigaste plantorna. Må nga försök har
visat att tall och gran reagerar olika på de fles-
ta klimatfaktorer, jämför artikeln om tallens
reaktioner i Lustgården 1995!

snabbast går det för plantor av nordlig här-
komst. De levande cellernas väggar förändras
så att de efter hand tål att vatten fryser till is-
kristaller runt dem, cellinnehållet får en struk-
tur som gör att det inte fryser, bl.a. genom att
väggarna tillå ter vatten att tränga ut. Om cell-
innehållet fryser sprängs cellen och dör. Härd-
ningsprocessen är energikrävande, därför be-
hövs värme under processens första 4-5 veck-
or. Därefter gör sjunkande temperatur att plan-
torna/ träden uppnår full härdighet.

Knoppsättning och färgförändringar är syn-
liga bevis för utveckling av härdighet men ger
ingen anvisning om härdighetsgraden. Med
frystester av plantor och bestämning av plan-
tornas torrsubstanshalt (TS) med jämna mel-
lanrum får man bättre uppfattning om härd-
ningsförlopp och härdighetsgrad.

Att ljuset under förodlingen har betydelse
för hur reaktionen skall bli under invintring-
en har omnämnts tidigare.

Detsamma gäller temperaturen. 20 °C dyg-
net runt är en idealisk temperatur för gran-
plantor medan tallplantor föredrar växling
under dygnet, 25/15 °C fungerar bra. Vi odla-
de såväl gran- som tallplantor under dessa
båda förhållanden i 10 veckor och förlängde
sedan natten med 1 h per vecka. Under natt-
förlängningen fördelades plantor från de båda
förhållandena till 20, 25/15 och 15/5 °C. Med
start då natten en vecka varit13 h tog vi under
4 veckor prover för TS-bestämning och frys-
test till -12 °C. Figur 7 visar en sammanställ-
ning av TS-halter och skadegrad efter frysning
i samtliga tester av plantor från Emmaboda,
den mest använda svenska granproveniensen
i svenskt skogsbruk. Det framgår att endast
plantor som förodlats i 20 °C uppnådde god
härdighet (0 = oskadad, 5 = död planta) med
TS-halter upp till 37-38 %.

Knoppvila och härdighet
Knoppvila och härdighet går inte hand i hand.

Som nämnts tidigare blir knopparna helt vi-
lande en kort tid efter det att de initierats. För
att bryta vilan krävs sedan normalt en kylig
period med temperaturer strax över 0 °C. Så-
dana förhållanden har vi på senhösten. Detta
innebär att granens knoppvila som regel ä r
bruten redan i slutet av november. Därefter ä r
det bara värme som krävs för att aktiviteten i
meristemen skall starta. Redan fem plusgra-
der är nog för att knopparna och hela träden
skall börja förbereda sig för våren. Normalt ä r
vintern fortsatt så kall att knopparna inte kan
bryta - de är vilande till följd av de yttre be-
tingelserna. Det faktum att den djupa vilan ä r
bruten hindrar dock på intet sä tt fortsatt upp-
byggnad av frosthärdighet.

Senare års milda vintrar har inneburit stora
påfrestningar för granen. Plötsliga temperatur-
fall kan bli förödande, i synnerhet om somma-
ren och hösten dessförinnan bjudit på dåliga
tillväxt- och invintringsförhållanden, d .v.s.
mycket regn och låga temperaturer.

Ett bra exempel på detta var de granskador
som rapporterades från Mellansverige våren
1985. En analys av väderförhållandena visade
att augusti och september hade haft tempera-
turer under det normala och långa regnperio-
der. Oktober och halva november hade varit
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milda med mot slutet vilbrytande temperatu-
rer. Slutet av november hade temperaturer
under noll. Under december förekom däref-
ter flera perioder med 5-10 plusgrader. Sedan
föll temperaturen under två långa perioder i
januari-februari under -20 °C.

Jag inventerade skador i en plantage utan-
för Uppsala. Där fanns träd av olika ursprung,
från Svealand och söderut. Minst skadade var
träd från mellersta Svealand och Småland, 25
% svårt skadade. Träd från södra Polens bergs-
trakter var skadade till 100 %.

plantornas ursprungliga härdighet inte var till-
fredsställande löper de risk att skadas under
de rejält kalla nätter som kan följa på klara,
soliga vårvinterdagar.

Frost kan uppträda långt fram i juni - de
ökända järnnätterna. Dessa klarar vitrysk gran
oftast bättre än vår inhemska på grund av sin
sena knoppsprickning. Unga granskott skadas
nämligen svårt redan vid -3°C oavsett trädens
härstamning.

Nä rmast marken ä r temperaturen alltid
lägst. När träden nått några meter över mar-
ken har de vuxit ur frostzonen och skadas mera
sällan. Men det gäller ju att nå så långt utan
alltför mycket skador. Granen är ett s.k. sekun-
därträd. Det kommer in sent i successionen i
ett fungerande ekosystem. Därmed har det
anpassats till att växa upp under annan vege-
tation som skyddar mot frost. Vi begär faktiskt
för mycket av granplantor som vi planterar på
kala hyggen! Plantering under en skärm av
lövträd ger granplantorna mycket bättre för-
utsättningar att klara de första svåra åren.

Vårfrosttorka
Frosttorka är ett fenomen som främst uppträ-
der under vårvintern då marken ännu är fru-
sen medan solen gassar och värmer alla gröna
växtdelar. En gran/granplanta kan förlora sto-
ra vattenmängder genom transpiration sam-
tidigt som rötterna inte kan ta upp vatten för
att ersä tta förlusten. Några veckor senare kan
barren vara helt bruna. Figur 8 visar resultat
efter simulerad vå rfrosttorka. Granplantor
från Vitebsk i Vitryssland och från Emmabo-
da odlades och invintrades parallellt med dem
som tidigare testats för härdighet under hös-
ten. Figur 7 visade att de tidiga odlingsförhå l-
landena hade stor betydelse för härdigheten
under hösten. Under den vinterbehandling de
sedan utsattes för utraderades uppenbarligen
den skillnaden. Däremot visar figur 8 att Em-
mabodagranen klarat frosttorkan bäst oavsett
såväl odlings- som invintringsregim. Invin-
tringen och vinterförhållandena hade alltså
givit den svenska granen bäst motståndskraft.

KlimatkontroII i växthus
Dagens plantskolor förfogar över växthus med
högt utvecklad teknik för klimatkontroll. Man
kan både tillföra och avlägsna värme, tillföra
och avstänga ljus och, naturligtvis, tillföra vat-
ten och näring i takt med plantornas utveck-
ling. Med hjälp av ljus- och värmekontroll kan
man i princip odla plantor året runt.

Långnattsbehandling är ett effektivt sätt att få
granplantor tidigt härdiga på hösten. Med start
under senare delen av juli mörklägger man12-
16 timmar per dygn under 3-4 veckor. Helst
görs behandlingen i växthus där man också
kan kontrollera värmen. Efter behandlingen
påskyndas härdighetsutvecklingen om man
kan ge ytterligare en eller ett par veckor med

Avhärdning
Under vårvinter-vå r förlorar träden successivt
härdighet, de avhärdas. Då gäller det att ha
ett härdighetskapital att ta av. Om trädens/
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omkring 20 °C Därefter härdas de snabbt ut-
omhus för att tåla fryslagring eller övervint-
ring utomhus.

Många plantskolor har utrustat områden i
bänkgårdar utomhus med mörkläggningsan-
ordningar. Behandlingen där bör omfatta
minst 4 veckor. Resultatet blir inte lika säkert
som i växthus eftersom man inte kan styra tem-
peraturen. Vid all långnattsbehandling måste
man tillse att inget ljus kan tränga in. Det be-
hövs ju inte mycket ljus för att förhindra
knoppsättning, se figur 6.

För att veta när plantorna nått den härdig-
hetsgrad som krävs för att tåla kyl- eller frys-
lagring följer man utvecklingen genom att en
gång per vecka ta ut prover för frystester och
bestämning av TS-halt. 36-38 % TS är ett rikt-
värde som ju också uppnåddes i vårt försök
illustrerat i figur 6, efter nattförlängning till 16
h. Nordligt material uppnår snabbt ännu hö-
gre värden.

Tilläggsljus är en nödvändighet vid tidig od-
lingsstart. Av figur 9 framgår att den kritiska
nattlängden för knoppsättning inte passeras
förrän omkring den 12 maj. För att utnyttja
växthusen optimalt startar man odlingen i
mars-april. För att hindra knoppsättning be-
hövs inget starkt ljus, inte heller behöver det
lysa kontinuerligt. Därför placerar man för det
mesta lampor på växthusens bevattningsbom-
mar som får vandra över plantorna nattetid.
Minst 1000 lux bör dock ljuset ge på plantni-
vå. Nordlig gran kräver mer än så. Under be-
handlingstiden bör plantorna få en samman-
hållen natt av ungefär den längd som råder
omkring den 20 maj då ljustillskottet kan upp-
höra och plantorna flyttas ut på friland så snart
frostrisken är över. Har man låtit rampen
vandra hela natten finns viss risk att åtmins-
tone några plantor reagerar för den natt som

Figur 9. Dag- och nattlängder under
sommarhalvå ret vid tre breddgrader.

Kryssen markerar CN för gran av lokal härkomst.
På hösten passeras CN omkring 1 augusti,
något tidigare i norr; på våren passeras CN

12-15 maj.
Diagram: Olle Snismarck.

råder vid avbrottet, så som plantorna i fyto-
tronförsöken efter kontinuerligt ljus. Jämför fi-
gur 4.

Om man vill odla gran långt söder om ur-
sprungsorten, eller höglägesgran på låglandet,
kan det bli nödvändigt med tilläggsljus hela
odlingssäsongen. Av figur 9 framgår t.ex. att
CN i Luleå, 4,8 h, är kortare än den kortaste
natten i Stockholm, 5,5 h!

Man kan naturligtvis också utnyttja tilläggs-
ljus för att förlänga odlingssäsongen på hös-
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ten. Men då gäller det att starta i god tid före
tidpunkten för materialets CN. För autoktont
material med CN omkring1augusti betyder
detta redan mitten av juli. CN är ju ett medel-
värde, och en stor del av plantorna reagerar
betydligt tidigare.

Tack vare den tidiga odlingsstarten och
eventuell förlängning av tillväxtsäsongen på
hösten kan växthusen utnyttjas för 2-3odlings-
omgångar per säsong.

Naturligtvis kan man odla gran i uppvärm-
da växthus också vintertid. Inte ens mitt på
dagen är dock ljusstyrkan tillräcklig. Mindre
än 16 000 lux belysning på plantnivå är inte
att rekommendera för att få god plantutveck-
ling. Man bör dessutom tänka på att svagt ljus
medför relativt kort CN. Bäst är då belysning
dygnet runt. Kostnadsfrågan gör att knappast
någon plantskola utnyttjar den här möjlighe-
ten.
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Tema 1999: gran

Grunda rotter gör granen känslig
Rotlängden hos en vuxen gran kan uppgå

till ansenligt mått. 1 ett 45-årigt granbestånd
har man uppmä tt en total rotlängd på 1 330
km/ ha. Därvid har man ej medräknat trädens
kortrötter, ej heller rothårens längd. Om man
räknar med att det fanns1 300 träd / ha kom-
mer man fram till en rotlängd av storleksord-
ningen 1000 m per träd, en icke oansenlig
längd.

Hela 40% av alla träd i ett granbestånd står i
direkt kontakt med varandra genom rotsam-
manväxningar. Denna företeelse ä r med stor
sannolikhet orsaken till att rotrötesvampen,
som orskar skador i vårt land av storleksord-
ningen 500-1000 miljoner kronor per å r, lä tt
kan sprida sig i ett granbestånd.

I en s.k. rotkammare kan man bestämma

Man brukar dela in träden efter deras rotsys-
tem i tre olika huvudtyper, nämligen träd med
hjärtrot, träd med pålrot och träd med sänk-
rot. Som typexempel på trädslag med hjärtrot
kan klibbal nämnas, medan tallen bildar en
pålrot - om underlaget så medger - och gra-
nen ( Picea abies) sänkrötter. Det finns också en
mängd mellanformer av de tre huvudtyperna.

Granens rötter går sällan djupare än 3 dm
och hela 80% av den totala rotbiomassan åter-
finner man i regel inom 2 dm från markytan.
Detta leder givetvis till att granen i jämförelse
med de flesta andra trädslag är påtagligt käns-
lig för långvarig grundvattensänkning.

Om man ser på fördelningen av granens to-
tala biomassa över och under markplan har
man kunnat notera att den hos 5-åriga plantor
är ca 50/50 men att andelen biomassa över
markytan ökar med åldern för att hos älcire
individer uppgå till bortåt 75%. Som kuriosum
kan nämnas att rävsvanstallen (Pinus longaeva)
som växer på 3 000 meters höjd i Klippiga Ber-
gen har hela 80% av sin totala biomassa som
rötter, ett förmodat sätt för denna art att över-
leva de klimatologiskt bistra förhållanden som
där råder.

hastigheten för rottillväxt. En rotkammare ä r
i princip en källare i vilken minst en av väg-
garna utgörs av glas eller plast. 1 en dylik kam-
mare har man uppmätt att granens långrötter
under den optimala tillväxtperioden vä xer
med en hastighet av 8 mm per dygn. Som en
jämförelse kan nämnas att tillväxten hos pop-
pelns långrötter kan uppgå till hela 50 cm per

Göran Lundebergdygn.

Pålrot Sänkrot
exempel: gran

Hjärtrot
exempel: klibbal exempel: tall

Illustration från
Köstler et al:
Die Wurzeln der
Waldbäume.
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Benved för höstprakt
Text och foto: Kenneth Lorentzon

Släktet Euonymus, benved, har stora meriter som höstväxt,
framför allt de intensiva färgerna och de egendomligt formade frukterna.

Här beskrivs de 20 arter plus några sorter som finns i Arboretum Flinck i Bjuv.
I handeln i Sverige finner man sju arter och ett 20-tal sorter.

Karl Evert Flinck har under 50 år varit mycket
intresserad av träd och buskar med specialite-
ter som Magnolia och Rhododendron.Främst har
han i sitt arboretum i Bjuv planterat material
från familjen Rosacene som har ett antal intres-
santa släkten varav flertalet med spännande
frukter.

Han har även ägnat intresse å t familjen Ce-
lastraceaes två släkten Celastrus och Euonymus.
Representanter för släktet Euonymus, benved,
har tre förnämliga höstkvaliteter: dramatiska
höstf ä rger hos de lövfällande arterna samt
frukternas kuriösa form och intensiva färg.

Engelska konnässörer som Kingdon-Ward
i sin bok Berried Treasure och Bean i sin Trees
and shrubs hardy in the British Isles anser att släk-
tet benved är mycket värdefullt för just sina
tre stora meriter under hösten.

Slä ktet har sin utbredning i en stor del av
Europa och Asien, Nord- och Mellanamerika,
Madagaskar samt Australien (en art). Antalet
arter uppskattas till ca 170, men en modern tax-
onomisk bearbetning av slä ktet saknas. Av
dessa 170 arter upptar Krtissmann i sin Mand-
imeli der Laubgehölze endast 38 arter som odla-
de i Europa. Av dessa anges14 som ömtåliga i
Tyskland. Mark Griffiths tar upp 42 arter i sin
Index of Garden Plants och därav 17 som icke-

härdiga ens i zon 1.1 handeln i Sverige finns 7
arter och ca 20 sorter (Våra Trädgårdsväxter).
Aidén et al:s Kulturväxtlexikon tar upp13 arter
medan den engelska Plantfinder i sin senaste
upplaga bara tar upp 29 arter som tillgängliga
i handeln i England. Sortrikedomen är som
störst hos E. fortunei och den icke-härdiga E.
japonieus.

I Arboretum Flinck i Bjuv odlas för närva-
rande 20 arter samt några sorter och variete-
ter. Dessa kommenteras nedan inom ramen för
aktuell taxonomisk indelning (Blakelock).

Släktet Euonymus omfattar huvudsakligen
buskar och små träd samt en del ris och några
klä tterväxter, såväl lövfällande som städsegrö-
na. Grenarna är vanligen fyrkantiga med mer
eller mindre tydliga lister, bladen enkla, par-
vis eller i kransar (E. nanus ). Blommorna ä r
obetydliga, skild- eller samkönade, fyrvinga-
de med kaspermösselika 3-5-rummiga fruk-
ter som innehåller vardera 1-2 frön inneslut-
na i ett vanligen orangerött köttigt arillus. Frö-
na hänger ut ur frukten på en tunn "navel-
sträng".

1 Bjuv finns ett par arter som bildat små träd
på upp till 10 m höjd och totalt finns ett 60-tal
plantor i varierande storlek och ålder.

forts
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Euonymus alatus i höstskrud med sin intensiva, nästan överdådiga kolorit.

Benved, forts

Subgenus Euonymus
sektion Melanocarya
serie Alati

och gör E. alatus till en ”konjaksväxt” där över-
användning leder till "optiskt buller", men en och en är
dessa plantor utomordentligt värdefulla.
Sorten 'Compactus' är en drygt meterhög planta med
styvt dubbel bredd som är mycket populär i USA. Den
blev dock kortlivad i Bjuv och kan eventuellt misstänkas
vara en till två zoner sämre härdig. Det finns även en
charmlös form, v. apterus, som är utan vingar och har
ett mera upprätt växtsätt.
Arten har sin naturliga utbredning från Nordostasien till
mellersta Kina.

E. alatus, vingad benved
Artens huvudform är i Bjuv ett 45 år gammalt exemplar
inköpt från Axel Olsens legendariska plantskola i
Kolding. Plantan är ca 3 m hög och lika bred, de
utåtriktade grenarna har breda korklister som är
karakteristiska och framträdande. Frukten är vackert
lilaröd och utbildas vanligen med bara ett fruktrum.
I Bjuv förekommer sällan frukt. I Göteborgs botaniska
trädgård kan man finna mattor av fröplantor under
moderplantan. Höstfärgen tillsammans med korklisterna
och den täta kompakta växtformen utgör de stora
prydnadsvärdena. Höstfärgningen är lysande cerisröd

E. sacrosanctus
Detta är en art som av flera, bl.a. Griffiths, placerats
under E. alatus, som den också starkt liknar. I Bjuv finns
tre knappt meterhöga plantor uppdragna från vild-

insamlat frö. De ger ett mer kompakt och långsamvuxet
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E. alntus. Frukt som
sällan ses rikt satt i

Sverige, med en huva
av snö.

E. macropterus med sin typiska ljusa höstf ärg
och stora klarröda frukter.

E. planipes i en ovanligt ljus höstfärg i kontrast till
den kraftiga röda som den oftast få r.

intryck och får här höstfärg tidigare än E. alatus. En
planta från en holländsk plantskola avviker inte från de
vildinsamlade fröplantorna. Arten växer vilt i Japan.
Till denna serie hör även den sällsynta västkinesiska
arten E. verrucosoides som inte odlats i Bjuv och
sannolikt inte någon annanstans i Sverige heller. De nya
insamlingsexpeditionerna till Kina kan kanske tillföra oss
frö från denna svartfröiga och enligt uppgift vackra art.
Troligen härdig i Sverige.

Plantan i Bjuv är uppdragen från vildinsamlat frö från
Michigan, USA. Den har vuxit i ca 30 år i Bjuv och har
en höjd på 4 m, den får fin höstfärg men har dålig
fruktsättning. En art som enbart har samlarvärde i
Sverige.

E. bungeanus
Ett buskträd från Nordostasien. I Bjuv finns ett par 40-
åriga träd, köpta från en engelsk plantskola och nu ca 4
m höga. Trädet har halvt hängande gracila grenar och
får gulvita frukter med röda inslag och rödaktiga frön.
Höstfärgen är genomskinligt halmgul med en svagt rosa
underton. På det hela taget ett elegant buskträd med
enastående prydnadsvärde.

Sektion Biloculares
serie Lophocarpi
E. atropurpureus
En nordamerikansk art som står E. europeus nära.

E. europeus
Vår inhemska benved som förekommer strött i de
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sydligaste delarna av landet och då främst i bryn och
gårdeskanter. Den utvecklas inte sällan till ett litet träd
på ca 5 m höjd. I andra delar av Europa kan den nå 10
m höjd.
En sensationell plantering av en benvedsallé finns vid
Säby fideikommiss på Aspön i Mälaren. Denna allé
uppges vara från Medeltiden och 600 år gammal!
Stammarna är korta och grova - den grövsta är 178 cm
i omkrets vid 38 cm över marken.
I Skäralid i Skåne finns talrikt med småträd. En
förökning från ett av dessa träd har vid projekt p 80 på
Alnarp bedömts lämplig för produktion för svenska
parker och trädgårdar och har introducerats som E-
planta under namnet 'Evert'. Det är ett litet inte sällan
flerstammigt 4-5 m högt träd med regelbunden
karminröd fruktsättning och regelbunden bra höstfärg i
vinrött.
I Bjuv växer ett tiotal E. europeus varav den schweiziska
kanske är den ovanligaste - var. intermedius med sina
stora klasar av klart lysande röda frukter. E. europeus
’Red Cascade1 är en äldre selektion än 'Evert ', men har
en något matt röd fruktfärg och rödbrun höstfärg.
Den europeiska benveden kan vissa år få kraftiga
angrepp av spinnmal, Hyponomeuta spp. Angreppen är
till sin karaktär ofta cykliska och har högre frekvens då
benveden har planterats för torrt. Sorten 'Evert ' har
generellt visat mindre tendens att angripas av spinnmal.
Vaksamhet så att man kan bekämpa angreppet tidigt,
liksom vattning vid begynnande torkperioder är att
rekommendera. Vanligen hjälper ganska svaga medel
av t.ex. pyrethrum-typ. Undvik DDT som lite äldre
trädgårdsböcker tycker är utmärkt effektivt!

var. maackii
Inköpt exemplar från holländsk plantskola, ca 2 m högt
med ett rundat växtsätt. Riklig fruktsättning i ljust rosa
och röda frön omgivna av ett orange arillus. Höstfärg i
betagande blekgula nyanser med rosa underton. En
mycket odlingsvärd varietet.

var. sieboldianus
I Bjuv finns ett antal buskträd som är ca 4 m höga,
uppdragna från frö av olika källor. Höstfärgen är den för
gruppen så karakteristiska klara halmgula nyansen med
ljust rosa antydningar. Fruktfärgen varierar från blekaste
rosa till klarrosa, men alla med orange arillus och röda
frön. Vanligtvis en mycket rik och anslående fruktsätt-
ning. En hortikulturellt värdefull varietet.

E. phellomanus
I Bjuv är detta en 3 meter hög buske inköpt från en
engelsk plantskola. Grenarna är fyrkantiga med breda
framträdande korklister, påminnande om E. alatus, dock
mycket mer påtagliga.
Bladen får en rödaktig höstfärg samt röda frukter med
ett rött arillus och brunsvarta frön. Det är en rikfruktig
och intressant buske, inte minst med tanke pä det
fascinerande och lite groteska grenverket. Troligen bara
användbar i våra bästa odlingszoner.

E. velutinus
Det finns i Bjuv ett par buskar av denna art, till förväxling
lik E. europeus. Den skiljs dock frän E. europeus genom
sina tätt filtludna skott och bladundersidor, men även på
frukt och blomställningar. En art med ringa hortikulturellt
värde som förekommer vild i Kaukasus och Iran.E. hamiltonianus

Detta är en samlingsart för ett antal närbesläktade arter
som nu sänkts in under E. hamiltonianus. De växer från
Himalaya till nordöstra Asien och har utvecklat en serie
olika former som tidigare betraktades som arter men
numera anses vara underarter av E. hamiltonianus.
Flinck har flertalet av dessa former i odling. De varierar
i höjd så att de efter ca 40 års odling är från 4 till 10 m
höga.
Följande varieteter har Flinck funnit intressanta:

E. occidentalis
En nordvästamerikansk art som står E. atropurpureus
nära. Vildväxande i Kalifornien och kan misstänkas ha
dålig härdighet. Arten har inte odlats i Bjuv.

Serie Pseudovyonemi
var. yedoensis
Plantan är uppdragen från frö från Göteborgs botaniska
trädgård och är nu ett träd på närmare 10 m höjd med
en diameter i brösthöjd på dryga 25 cm. Trädet har en
begränsad fruktsättning och kan inte generellt rekom-
menderas för allmän plantering.

E. verrucosus, vårtbenved
Har sitt ursprung i en engelsk plantskola och har i Bjuv
blivit till en ca 2 m hög buske. Det är en mycket
karakteristisk art med kraftigt svartvårtiga årsskott och
blekt lilarosa höstfärg som även kan vara gul. Frukter
sätts sällan i Bjuv men de är då gulröda med rött arillus.
En intressant art från sydöstra Europa i ett bälte bort till
Iran, men den kan inte sägas vara allmänt odlingsvärd.var. nikoensis

Plantan är uppdragen från japanskt vildinsamlat frö. Ett
vackert träd, ca 45 år gammalt och ca 7 m högt, med
måttlig fruktsättning.

Flera arter från denna serie har odlats men inte blivit
särskilt lyckade eller långlivade i Bjuv. E. pauciflorus,
som är snarlik E. verrucosus, är oftast felaktig i handel.
E. oresbius är en liten västkinesisk art med glatta
lansettlika blad och purpurfärgade frukter.
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Serie Nanevonymi - 6 mm resp 15 mm. Bägge kryper som skuggor på
marken och blir bara några få centimeter höga. Sitt
namn till trots är den sistnämnda av de två den mest
starkvuxna sorten. De har inte haft någon lycka med sig
i Bjuv, men kan nog rekommenderas till det pyntade
stenpartiet i skuggiga lägen.

E.nanus
En helt avvikande benved som blir 50-80 cm hög, ofta
med krypande växtsätt. Vintergrön buske med barrlika
blad, mycket uthållig i odling. Sätter lite frukt i Bjuv. En
trevlig form är den planta som Farrer samlade in med
insamlingsnumret F 646(308) och som tidigare betrakta-
des som egen art, E. farreri. Den skiljer sig från de
övriga typer av E. nanus som jag sett i odling bl.a.
genom sitt ofta helt krypande växtsätt och att bladen
sitter i kransar i stället för motsatta. Även frukten skiljer
sig från E. nanus. Då den har ett hortikulturellt värde
bör den få ha en egen taxonomisk rang. Vanligt idag är
att ge den sortstatus så varför inte kalla den 'R. Farrer' .
I Bjuv har denna sort tagit upp en yta av 3x3 m.
Grenarna är tunna och mycket böjliga.

E. kiautschovicus
Detta är en städsegrön krypande eller upp till 2 m hög
buske med rosa frukter. I Köpenhamns botaniska
trädgård har den framgångsrikt använts som marktäck-
are. I Bjuv har den visat sig dåligt härdig, men finns
ändock kvar på någon plats i arboretet sedan 40 år. Kan
inte rekommenderas för allmän odling.

Serie Tuberculati
Denna serie omfattar två lövfällande arter från Nord-
amerika.

v. turkestanicus
syn. E. nanus v. koopmanni
Denna form som är vanligare i odling har ett mera
upprätt spindellikt utseende. Bladen är bredare och har
inte inrullade kanter. Fröet skall vara skärt medan det
hos arten skall vara brunt.

E. americanus
Den växer upprätt till ungefär 1,5 m höjd och har en
anmärkningsvärd frukt - rosa med vårtor som är mjukt
taggiga. Arten finns i Bjuv men är dåligt härdig.

E. obovatus
Detta är en lövfällande marktäckare med karminröda
vårtiga frukter. Helt härdig i Bjuv. En samlarplanta för
den som vill vara komplett.

Sektion llicifolia
Serie Japonici
Denna serie innehåller de viktigaste vintergröna arterna
som den ohärdiga E. japonicus och den vanligare E.
fortunei som är fullt härdig i Sydsverige (zon III— IV för
de härdigaste). Den sistnämnda arten beskrivs som en
upp till 5 m högt klättrande eller på marken nedliggande
buske. I Bjuv har den dragits upp som en buske genom
att ledskottet bundits upp och fått bilda en stam och har
blivit ett 2 m högt och 5 m brett buskträd av stort
prydnadsvärde. Enligt Flinck är detta arboretets mest
värdefulla vintergröna bladplanta. Den har odlats på
många ställen i Bjuv och aldrig vinterskadats under 50
år. Arten förekommer vild i Japan och Kina - de
japanska typerna har visat sig ha störst värde i Bjuv.
En rad namnsorter finns i odling och flera tillkommer för
varje år. De brokbladiga formerna har aldrig passerat
nålsögat i Bjuv mycket beroende på Flineks aversion
mot brokbladiga växter i allmänhet. Nägra av de icke-
brokiga har odlats under lång tid. 'Vegetus' som är den
vanliga storbladiga klätterbenveden har visat sig utom-
ordentligt odlingsvärd såväl mot vägg som fristående.
Har sen fruktmognad som trots små frukter ger ett på-
tagligt intryck med sin benvita färg och gulorange arillus.
En verkligt fin marktäckare för den ordnade trädgården
är den lite knytt växande v. radicans. En vildform från
Japan klättrar villigt på trädstammar i arboretet upp till
5 m. Coloratus' är en starkvuxen storbladig form som
får vinröda blad på vintern. De två riktigt dvärgvuxna
sorterna 'Kewensis' och 'Minimus' har bägge små blad

Subgenus Kalonymus
Serie Macrogemmi
Denna serie innehåller sex stycken vinterhärdiga och
mycket eleganta arter, av vilka E. latifolius, macropterus,
planipes och sachalinensis är mycket lika varandra och
skulle kunna sägas vara vikarierande arter i sina
respektive floraområden.Två arter skiljer ut sig markant
och är lätta att särskilja, E. oxyphyllus och E.
sanguineus.
Tre arter, E. latifolius, planipes och sachalinensis växer
alla upprätt och kan under gynnsamma omständigheter
bli ca 5 m höga. Vinterknopparna är långa och glän-
sande, ofta mer eller mindre starkt rödfärgade. En icke
oväsentlig prydnad vintertid. Bladen kan bli upp till 10
cm långa och faller tidigt på hösten, oftast efter att ha
färgats i starka gula och röda nyanser. Frukterna kan bli
drygt 2 cm breda och är vingade. De är rödfärgade från
klara karmosinnyanser till mera matta vinröda färger. De
stora frukterna hänger i långa tunna stjälkar och rör sig
elegant i vinden samtidigt som de visar fröerna häng-
ande ut ur frukten på tunna navelsträngar med sina klart
orangefärgade arillus.
I Bjuv finns idag inte längre större exemplar av E.
latifolius och planipes- de största är nu ca 2 m höga,
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E. cornutus v.

quinquecornutus med
sina eleganta bambu lika
blad och stora aparta
frukter.

E. Jmmiltonianus v. bungeanus med limefärgade
blad och rikligt med rosa frukter.

E. verrucosus med typiska vårtor på årsskotten
och diskret men tilltalande höstkolorit.

men det finns ett flertal plantor av respektive art spridda
i arboretet. Vid Findus kontor strax i närheten finns ett
55 år gammalt exemplar av E. planipes, kanske
Sveriges största, mer än 6 m högt. E. sachalinensis är i
handeln alltid felskyltade planipes. Den äkta arten har i
och med nyinsamlingar börjat introduceras till de större
dendrologiska samlingarna, men det kommer att ta tid
innan de finner sin väg ut i handeln. Bägge de sist-
nämnda är ostasiater och E. latifolius är centraleurope-
isk med utlöpare till Mindre Asien. Detta är en under-
skattad art som verkar bli större och grövre i hela sin
konstitution än sina asiatiska fränder. På ca 20 år har
plantor i Göteborgs botaniska trädgård passerat 6 m
höjd. Fruktfärgen är mer lysande röd och höstkoloriten
matt citrongul med röda inslag som kan öka efter varma
somrar.

E. macropterus
Detta är en ostasiatisk art som blir nästan lika bred som
hög, här ca 2,5 m. Arten ger ett elegantare intryck än de
andra i serien bl.a. genom längre fruktstjälkar och stora
vingade frukter med klarrött arillus. I Bjuv finns ett antal
1,5 m höga plantor, alla med sitt fröursprung i Hörs-
holms arboretum. Kanske den vackraste arten, men
också den ömtåligaste.

E. oxyphyllus
I Bjuv har denna art vuxit upp till ett enstämmigt litet träd
på 4 m höjd. Trädet förstördes i decemberstormen 1999.
Även på andra ställetn blir trädet ett en- eller fåstammigt
buskträd. I arboretet finns idag ett flertal mindre
exemplar från plantskolor samt två knappt 3 m höga
plantor från vildinsamlat frö. Arten är vildväxande i
Nordostasien och Japan. Frukten är karakteristiskt
kulformad, glänsande mörkröd, och skiljer sig markant
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E. hamiltonianus v. sieboldianus med sin bleka höstfärg.
Stora vackra buskträd som tecknar sig fint mot himlen.

från övriga arter i serien. Plantorna bär regelbundet rikt
med frukt och är att anse som en dekorativ art med
pålitligt röd höstfärg.

som den tungvrickande varieteten v. quinquecornutus
som har fem vingar på frukten i stället för de fyra som
arten är beskriven med. Även i naturen är detta en
ovanlig art som troligen bara insamlats vid ett par
tillfällen. Bladen är länge kvarsittande och arten anges
ofta i litteraturen som vintergrön men har sällan uppfört
sig som mer än partiellt vintergrön i Bjuv. Bladen är
slanka och bambulika på sirliga små trädlika buskar,
med stora gröna knoppar. Frukterna är stora och hänger
kvar på busken bara en kort tid. De har framträdande
vingar och är vackert beigegula med stora långt
uthängande frön omgivna av ett lysande orange arillus.
Kanske en av de allra vackraste arterna som fått det
svenska namnet kasperbenved med syftning på de
kaspermösselika frukterna. Arten anges som dåligt
härdig, men skall nog mera ses som kortlivad än dåligt
härdig, och brukar kunna självså sig i Bjuv. Den är
vildväxande i Kinas provinser Hupeh, Yunnan och

E. sanguineus
I Bjuv blir detta upp till 3 m höga buskar med varmt
vinröda årsskott. Bladen är utdraget äggformade till
elliptiska, 4-10 cm långa, tätt och skarpt sågade.
Bladen blir om hösten vinröda och sitter kvar längre än
hos någon annan art i serien. Har inte vad jag vet satt
frukt i Bjuv eller på andra ställen i Sverige, men är som
bladplanta med sina vackra årsskott nog så odlingsvärd.
Vildväxande i Kina och sydöstra Tibet.

Serie Cornuti
Till denna serie hör den i odling mycket ovanliga men
vackra arten E. cornutus som enbart är känd i kultur

27LUSTGARDEN 2000



Setschuan där den oftast växer i låg bambuskog, vilket
gör den minst sagt svårupptäckt. En odlingsvärd art för
den mindre trädgårdens skyddade partier.

Nästan problemfri odling
Baserat på erfarenhet från Bjuv kan följande
arter rekommenderas för odling:

E. alatus
E. cornutus (endast i skyddade lägen)
E. europeaus 'Evert'
E. fortumi 'Vegetus'
E. hamiltonianus v. sieboldianus
E. macropterus
E. oxyphyllus
E. phellomanus
E. planipes

snart fröet är moget, d.v.s. så snart det hänger
fram ur kapseln. Fröet skall tvättas rent från
det färgade arilluset. Så fröet i vanlig eller till
och med lite mer stabil och långlivad jord (inte
så mycket snusfin torv som i vanlig så jord),
täck med grovt grus 5-15 mm. Ställ sedan ut
krukan efter vattning och lå t den utsättas för
kyla. En del av fröna gror kanske första våren
men mera vanligt är andra året. Skola ut plan-
torna och behandla dem på vanligt sätt. Frö-
erna faller rent från modern, ingen hybridise-
ring är känd.

Sorter behöver förökas vegetativt, vilket nor-
malt sett är lite enklare för de vintergröna sor-
terna. Om man inte har ett särskilt förberett
förökningsutrymme med undervärme dimm-
dysor m. m. så är timing och tålamod vad som
krävs. Ta alltid sticklingar så tidigt som möj-
ligt då årsveden har avmognat lagom (=då du
inte kan linda sticklingen kring fingret men
heller inte bryta av den vid samma test - allt-
så lagom). Självfallet kan sorter ympas och då
kan självsådder av t.ex. E. europeus fungera ut-
märkt. Vanligen använder man helt vanlig
läggymp precis som när man ympar äppleträd.
Vintern är en bra tidpunkt. Flertalet sorter kan
också förökas med avläggning om man bara
behöver en reservplanta. Flera sorter gör av-
läggare helt självmant.

Till sist kan man bara uppmana alla park-
och trädgårdsägare att plantera flera benve-
dar då de som få förgyller höstarna.

Alla uppgifter om benvedarna i Bjuv base-
ras uteslutande på underlag och fakta från Karl
Evert Flinck som jag även i detta står i tack-
samhetsskuld till .

Odlingen av benvedar är vanligen helt pro-
blemfri men vanligen trivs de bäst i woodland-
lägen. Ingen av de arter som omnämns här är
att anse som lämpad för pressade sollägen med
mindre än att de etableras på fuktiga till
fuktighetshållande jordar. Flertalet trivs bäst
på näringsrika mulljordar med ett pFi strax
under neutralt - dock finns många goda ex-
empel på utmärkt växande individer på kraf-
tigare lerjordar med ett pH över neutralt.

Tillförsel av vatten och näring sker efter be-
hov och inte rent slentrianmässigt. Beskärning
utförs kanske då behov för gallring föreligger
eller då man vill bygga upp ett mindre stam-
träd.Sommar eller vårvinter är att föredra som
beskärningstidpunkt.

Benvedar har ett tätt och kompakt rotsystem
som gör dem lätta att flytta och de etablerar
sig därför också lätt. Det som kan vara ett pro-
blem är att i efterhand etablera ett örtflor un-
der en benved. Konkurensen från det tä ta
hungriga rotsystemet kan vara svår att tackla
för de nya små plantorna.

Förökningen av benved är vanligen också
problemfri - dock kan man väl säga att som
vanligt är de roligaste och vackraste också de
svåraste att föröka. Med frö förökar man så

För den som vill läsa mera om benved rekommenderas
Krüssmanns Cultivated broad-leaved trees and shrubs
samt Beans Trees and shrubs hardy in the British Isles.
Några få men bra artiklar finner man i The Plantsman
1981 och i The New Plantsman 1996. I The Garden,
oktober 2000 har Keith Rushforth en bra översikt av
släktet för trädgårdsodlare.
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Linnéträdgården:

En etikettsfråga
Valet av etiketter till växterna i en botanisk
trädgård eller offentlig park är ett ständigt åter-
kommande problem. Etiketterna skall vara av
sådan kvalitet att de under lång tid står emot
starkt solljus, vatten och köldgrader, utan att
gå sönder och utan att texten försvinner, men
samtidigt också helst vara billiga. Genom åren
har olika material förekommit, till exempel
porslin, zink och, i Botaniska trädgården i
Uppsala, till och med persiennlameller.

Vanliga etikettmaterial idag är aluminium
eller väderbeständig plast med graverad text.

I en historisk trädgård uppstå r också frågan
vilket materialval som är mest tidstypiskt. Det
problemet stod Svenska Linnésällskapet inför
nä r Linnéträdgården, Uppsala universitets
gamla botaniska trädgård, i början av 1900-ta-
let skulle återskapas efter modell från 1745. I
Linnésamlingarna finns endast pappersetiket-
ter bevarade, vilka troligen använts till frösåd-
der inomhus. Inte heller Linnés egna skrifter
ger någon ledtråd i etikettfrågan.

1 Svenska Linnésällskapets årsskrift1923 re-
dogör Nils Svedelius för sällskapets slutliga
val av etiketter till Linnéträdgården. På vår-
sammankomsten 1922 visades tre olika model-
ler upp.

Den som vann allmänt gillande var en skif -
feretikett inlånad frå n Uppsala universitets
"nya" botaniska trädgård. Etiketterna använ-
des då fortfarande till större växter i trädgår-
dens växthus och ansågs av tradition vara
mycket gamla. NilsSvedelius spekulerar över
om de till och med kunde härstamma från den
gamla linneanska trädgården.

Påföljande vinter levererades 2000 etiket-
ter från Grythytte skifferverk i Närke. Etiket-

terna spacklades jämna och målades, och tex-
ten handtextades med stålpenna och tusch.

Skiffermodellen används än i dag i Linné-
trädgården, men handtextas inte längre. Aka-
demiörtagårdsmästaren Gunnar Pettersson,
som ansvarade för Linnéträdgården under 38
år, fick på sin tid lägga ner 300 arbetstimmar
varje vinter på att texta nya skyltar och bättra
på gamla. På initiativ av förre akademiörta-
gårdsmästaren, FD Lars Jonsson, ersattes
handtextningen med en aluminiumplatta
monterad på skifferunderlaget.

Inte så gamla som 1700-tal
I trädgårdstidskrifterna vid mitten av 1800-
talet dryftades också frågan om väderbestän-
diga och hållbara etiketter. I decembernumret
av Tidning för Trädgårdsodlare från år 1864
finns en redogörelse för en diskussion vid
Stockholms Gartnersällskaps sammanträde
den 6 november samma år. Vid mötet visade
Herr Lindgren upp prover på skifferetiketter
vilka sänts till Stockholm av trädgårdsmästa-
re Georg Löwegren vid Göteborgs Trädgårds-
förening. Mötet enades om att etiketterna var
av en modell som kunde förordas, även om
man ansåg att de borde vara längre, 18 till 20
tum.
I mars 1865 följer en kommentar till det före-
gående i samma tidskrift. Adolf Rosengren vid
Kungelf & NordöSkifferverk låter meddela att
skifferetiketter "troligen de i Sverge först till-
verkade, förliden sommar tillkommit efter en
profbeställning för Upsala botaniska trädgårds
räkning".

De etiketter som avses av Adolf Rosengren
är med största sannolikhet desamma som fått
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Skiffermodellen används ä n i dag i Linnéträd-
gården, men handtextningen har ersatts med en
aluminiumplatta monterad på skifferunderlaget.

Skifferetikett från 1920-talet. Etiketterna
spacklades och målades, och växtnamnen
handtextades med stålpenna och tusch.

Slate labels are still used in Linné's garden, but
are now covered with aluminium sheets.

Slate label from the 1920s. The labels were
glazed and painted, and the name of the
plant printed on them with pen and ink.

1er Göteborg, och skillnaderna i materialens
egenskaper har därför inte gått att bekräfta.

Karin Martinsson
Botaniska trädgården, Uppsala universitet

stå modell för Linnéträdgårdens skifferetiket-
ter. Deras tillverkningsår kan därmed faststäl-
las till 1864 och de är följaktligen betydligt yng-
re än vad man tidigare trott.

Det innebär också att materialet troligen inte
är detsamma i kopiorna som i originalen. Nils
Svedelius menade att materialet i de gamla
etiketterna var dalslandsskiffer, det vill säga
en lerskiffer lik den som bryts i Grythyttan.
Den skiffer som finns på Nordön, norr om
Kungälv, är en grå glimmerskiffer. Lerskiffrar-
na skall vara bättre än glimmerskiffrarna med
avseende på hållbarhet, lätthet och skönhet och
bör passa bättre till etikettillverkning. Glim-
merskiffrarna är mer tjockskiffriga och an-
vändbara till trädgårdsbord, golv- och trotto-
arbeläggningar. Inga gamla etiketter att jäm-
föra med finns bevarade, varken i Uppsala el-
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Labelling of plants
The choice of labels for a botanical garden is a tricky
business.The signs should withstand sun, water and
cold and not be too expensive. An old-fashioned type of
slate labels is still in use in Linné's garden at Uppsala
but no longer printed by hand as in the old days.
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Märkesträd i Sverige (1)
Juglans, Castanea, Platanus och Liriodendron

av Lars Lagerstedt

Stora, mäktiga, gamla och udda träd har i alla tider fascinerat människan.
Lars Lagerstedt har under 38 års tid uppsökt, uppmätt och registrerat

drygt 7000 märkesträd av alla trädslag, inhemska i Sverige
eller införda och odlingsbara här.

Nedan presenterar Lagerstedt utdrag ur sina statistiska registreringar
och kommentarer till fyra intressanta utländska trädsläkten.

Följande redovisning är ett försök att på be-
gränsat utrymme förmedla mesta möjliga fakta
om märkesträd inom fyra intressanta till vå rt
land införda trädsläkten: Juglans, Castanea, Pla-
tanus och Liriodendron. För uppgifter om de
olika trädslagens morfologi och taxonomi,
odlingskrav, skötsel m.m. hänvisas till andra
källor. Min förhoppning är att ge ett bidrag
till kännedomen om våra märkesträd som
komplement till den information som erbjuds
genom t.ex. trädfloror, trädgårdsböcker och
skogsbrukslitteratur.

dömningar med ledning av omkrets, växtsä tt
och växtplats och är således osäkra. På växtliga
exemplar av lövträd ökar stamomkretsen för
flertalet storvuxna arter med 2-3 cm/år och
för vissa arter - t. ex. vissa popplar - med upp
till 5 cm/år. Äldre tiders åldersuppskattningar
för t.ex. svenska jä tteekar baserades ofta på ca
1 cm tillväxt/år vilket gav grova överskatt-
ningar av trädens ålder. Gamla eller tynande
träd har dock ofta mindre än en centimeters
årlig ökning av stamomkretsen.

Angivna omkretsmått avser lägsta stam-
omkrets på upp till1,5 m höjd. Omkretsmåtten
kompletteras med en kodsiffra för bedömd
påverkan av stamdelningar och stamknölar.

1 = korrekt, odelad stam.
2 = viss påverkan av stamdelning eller stamknölar.
3 = betydande påverkan av stamdelning/ojämnheter.
4 = stark påverkan av stamdelning/ojämnheter, d.v.s.
måttuppgiften överdriver trädets egentliga storlek.
5 = mycket stark påverkan av stamdelning/ojämnheter,
d.v.s. måttet är missvisande och bör inte användas.

För träd med låg stamdelning avser omkrets-
måtten den grövsta av delstammarna.

Tillvägagångssättet
Bokstaven under Län syftar på den äldre läns-
indelningen:
AB=Stockholms län, E=Östergötlands, H=Kalmar,
l=Gotlands, K=Blekinge, L=Kristianstads, M=Malmöhus,
0=Göteborgs och Bohus, R=Skaraborgs, och
Y=Västernorrlands län.

Uppgifter om startår baseras i vissa fall på
anläggningens noteringar om planteringsår
och är då markerade med ett p före årtalet. I
övriga fall baseras uppgifterna på mina be-
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gradvis utvecklats under åren och har tillkom-
mit för att på ett enkelt och systematiskt sätt
kunna bevara och förmedla uppgifter om en-
skilda träds utveckling, mäktighet och utse-
ende.

Uppgifter om rekordträd i andra källor vi-
sar sig vid kontroll ibland hänföra sig till mä t-
ning nära marknivån på träd som där delar
sig i två eller flera stammar och som för en rätt-
vis jämförelse i stället borde mätas på 1,5 me-
ters höjd på den största av delstammarna.Sta-
tistiken omfattar i många fall noteringar från
flera besökstillf ällen, vilket ger en bild av trä-
dens utveckling under perioden.

Valnötsträd
Valnötsträden omfattar 15 arter med natur-
bestånd i Nord- och Sydamerika, i Asien från
Kina till Främre Orienten och i sydöstra Eu-
ropa.Höjdmåtten är uppmätta med vinkelmäta-

re + avståndsmätning. Höjduppgiftema är inte
helt tillförlitliga. De avviker ganska ofta med
upp till 5 % från verkligt värde och i enstaka
fall med upp till 10 %.

Kronmåtten avser kortaste respektive läng-
sta krondiameter och baseras på noggrann
stegning.

Uppgifterna under Stam avser stammens
eventuella delning i flera stammar och på vil-
ken höjd stammen delas.
s = uppdelning i jämnstora stammar
ds = uppdelning på 1 huvudstam och 1 mindre delstam
f = uppdelning på ej specificerat antal delstammar
R = regelbunden stam, till hög höjd odelad

Exempel:
2s3 = stammen delas i 2 huvudstammar på 3 m höjd
ds2 = stammen delas i 1 huvudstam och 1 mindre
delstam pä 2 m höjd
fs3 = trädet är flerstammigt från 3 m höjd

De redovisade uppgifterna är avsedda att ge
en avsevärt bättre bild av de enskilda träden
än den som kan utläsas ur noteringar om en-
bart höjdmått och/eller stamomkrets.

Mina förebilder inom trädregistrering är
främst den svenske dendrologen, professor
Rutger Sernander (särskilt i skriften Stock-
holmstraktens natur- och kulturminnen) och
den engelske dendrologen Alan Mitchell och
hans mätuppgifter för minst 34 000 träd. Sys-
tematiken med koderna för olika grader av
stamkorrekthet och beskrivning av stamdel-
ningar (och vissa ytterligare här inte redovi-
sade detaljuppgifter) ä r min egen. Den har

Äkta valnöt - Juglans regia
Den äkta valnöten hade troligen redan på ro-
martiden införts till stora delar av Europa, där
den numera representeras av många välvuxna
träd på upp till över 6 meters omkrets och 20
meters höjd .

De första valnötsträden på nuvarande
svensk mark kan ha odlats redan på medelti-
den - kanske i klosterträdgårdar och vid en-
staka herremansgods. Linné redovisar på 1740-
talet uppgifter om ett flertal gamla svenska val-
nötsträd . Skåne tycks då ha haft betydligt fler
stora valnötsträd än nu. Linné nämner till och
med att han sett en allé med över 20 träd (vid
Marsvinsholm) och att han på olika lokaler i
Skåne sett höga och grova träd av arten. Från
Västergötland nämner Linné ' mycket stora '
valnötsträd från Läckö slottsträdgård och 1740
nedfrusna träd frå n Hellekis herrgå rd på
Kinnekulle.

I Lustgå rden för 1929 rapporterar Bertil
Lindquist om två ca 1751 planterade valnöts-
träd NV om Lund, varav det största då var 24
m högt och mätte 390 cm i stamomkrets. Båda
träden rapporterades vara rötskadade. Det
största vindskadades svårt 1927. I samma no-
tis refereras till en av Btilow något tidigare
meddelad uppgift om ett valnötsträd i Ystad
med 355 cm i stamomkrets, som förmodades
vara Skånes största.

I klimatgynnade delar av landet finns nu-
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mera ett flertal exemplar på 2-3 meters om-
krets och ca 15 meter i höjd . Merparten av de
bäst utvecklade svenska träden återfinns på
Gotland. Stora träd finns i övrigt främst i Skåne
och Blekinge samt i Kalmar och Halmstad. En-
staka träd kan även i gränstrakterna till SPFs
(Sveriges Pomologiska Förening) klimatzon 2
nå ca 10 meters höjd och över 1 m i omkrets.

Förf. har registrerat 76 märkesträd av Juglans regia. De främsta är:

Ett exemplar på Centralbadets innergård i cen-
trala Stockholm har uppnått17 m höjd och 141
cm i stamomkrets (1996).

Svart valnöt - juglans nigra
Den svarta valnöten hör hemma i östra USA,
varifrån den senast på 1600-talet infördes till
Europa. Den är avsevärt mer högvuxen än den

Växtplats
Burgsvik Bottarve gård

Län Start? Omkrets Mätår Höjd Stam Krona Kommentar
1780 387cm -2 1998 16,0m 2s3 20x24 Ofta mycket riklig nötskörd

Visby Tempo 1900 344cm4 1974 13,0m 2s0-0,8 16x16
Visby Auktionskammaren 1840 343cm -1 1974 12,0m 2s4 12x13
Garde prästgård
Fröjel Bottarve gård

1880 314cm -2 1998 18,0m 16x20ds1,4
1850 305cm -1 1974 18,0m 2s1,5 17x20 fälld ca 1990

Grötlingbo prästgård 1885 299cm-2 1998 14,0m 2s1,9 10x14
Visby 'säcken' nedan 1875 286cm -1 1974 12,5m f3s1,8 14x15
Väskinde kyrkan sv 1890 280cm -2 1974 12,5m 2s2 11x11
Grötlingboprästgård 1885 280cm-2 1974 15,0m ds1,3 15x15
Lojsta s 2km gård 1910 269cm -3 1974 17,0m 2s1,5 14x15
Uddevalla Tureborgsv ån O 1875 268cm -1 1974 14,0m 3s7 15x16
Kalmar stadsparken s om c
Kalmar stadsparken s om c
Visby Visborgsgt 6

H 1865 267cm -1 1974 Två delar av f den13,0m ffs! 10x16
H 1865 266cm -1 1974 16,0m ffs! 10x19 gemensam stam

1900 260cm -3 1974 17,0m 2s1,5 19x20
Visby Televerket 1890 255cm -2 1974 2s2 12x1313,5m
Visby St Persgt 1875 252cm -1 1966
Visby Silverhättan
Havdhem prästgården

1890 1974250cm -2
249cm -1

13,0m ds1 11x11
1875 1998 16,5m G4,0 16x17

Hablingbo prästgård
Kalmar stadsparken s-delen

1890 1974245cm -2 9,0m ds1,5 10x16 Vindbruten
H 1865 243cm -1 1998 ds2,3 18x1813,0m

Kinnekulle Råbäck R 1880 239cm -1 1976 13,5m ds1,3 13x15
Ven hagkant M 1875 231cm -1 1967

De 10 märkesträd av juglans nigra som förf . har registrerat ä r:
Växtplats Län Start? Omkrets Mätår Höjd Stam Krona Kommentar
Skäftekärr vid boställebyggnaden H p1884 Välvuxna träd på var sin333 -2 1997 21,0 2s3,5 15x18
Skäftekärr vid boställebyggnaden H p1884 328 -2 1997 21,0 ds2,5 18x18 sida om entrén
Linköpingjrgför nv-entrén E 1890 278-1 Mycket fint exemplar1998 25,0 ds4,5 18x22
Sthlm Frescati universitetsvägen 1890AB 304-2 2000 3s2,5-3 16x17 Vägbanksöverjordad

Vindskadad krona
16,0

Linköping trgför nv-entrén E 1890 210 -1 1999 12,6 ds3,8 8x8
Linköping trgför. n-kantmitt
Sthlm Bergianska sjösidan villan v

E 1890 200 -1 1979 17,0 3s4-5 8x10
AB 1915 139 -1 1978 18,0 2s7,5 9x9

Gbg bottrgv O 1947 116 -1 1995 12,7 ds1,6 7x11
Svalöf M 1950 113 -1 1975 15,0 2s4,5 8x10 Ev fel?
Sthlm Skogshögsk AB 1930 85 -1 1974 11,0 ds5,5 4x4,5
Uddevalla åparken O 1940 69 -1 1976 6,8 2s4 7x7
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Förf . har registrerat 23 märkesträd av Juglans cinerea
- i några fall med osäker artbestämning. De främsta är:

KommentarHöjd Stam KronaMätårLän Start? OmkretsVäxtplats
På ängsmark15x18ds2,3235 -1 1998 16,5Karlshamn Stampeholm s 200m K 1880
I inhägnad15x162s6,5212 -1 1995 19,5L 1890Kristianstad Tivoliparken

ds3,3 12x151999 20,0Linköping trgför nv-entrén s 20m E 1890 205 -1
Flera ex nästan ditoC200 -2 1973 15,0Y 1905Hemsön Drafle

13x152s3,4197 -1 1995 15,0O p1892Göteborg Ellesbo CdeL sö 30m
Osäker bestämning
Möjligen osäker bestämning
Delstam vid 0
Osäker bestämning

14x1615,0 R184 -1 1975Trelleborg stadsparken M 1900
8x1213,0 ds1,4181 -2 1977Sthlm Sofia kyrka AB 1890

2s1,5 15x1516,01915 180 -2 1974Floby Alphems arboretum R
14x16ds1,6171 -1 1975 15,0Trelleborg stadsparken M 1900

11,5x13
9,5x10

ds0,11977 14,0AB 1890 170 -1Solna Haga slottet
16,9 2s8,0164 -1 1975C 1890Uppsala bot trg

12x1314,0 2s4151 -1 1975Göteborg Ellesbo O p1892
5x5 iHamlad, klen Evosäkerbest.10,0 4s5150 -1 1975Sthlm Nobelp nnö nr 65 AB 1890

Förf . har registrerat 13 märkesträd av Juglans mandshurica
- i enstaka fall med något osäker artbestämning. De främsta ä r:

KommentarHöjd KronaMätår StamOmkretsLän Start?Växtplats
f.d. tvåstammig vid 1,9 m14x162000 17,11915 321 -2Sthlm Kvinnohuset 60 m s, dagis AB

18x18
17x19 Från Hesse. Extra vackert ex
15x15 Något osäker bestämning

19,0 ds6,0193 -1 19991880Visby DBV StOlof nnö 40m
9,6 4s1,4186 -3 1995O p1919Gbg bot trg cv
16,0 2s0172 -1 1974R 1915Floby Alphems arboretum

11x132s4,81975 15,0C 1890 150 -1Uppsala bot trg
12x1213,8 2s1,8141 -1 1975M 1920Lund bot trg
15x1614,0 3s1,619751915 133 -1Sthlm Skogshögskolan AB
7,2x7,6 Topptorrds3,31981 12,11915 101 -1YHemsön Drafle

Förf . har bl. a. på grund av bestämningssvårigheter endast noterat 17 exemplar av Juglans
ailanti folia från ett fåtal lokaler. Hela 14 av träden finns i Göteborgs botaniska trädgå rd .
De främsta är:

KommentarMätår Höjd KronaStamLän Start? OmkretsVäxtplats
Mätt på 5 dm höjd7,5x86,3 3s1,0228 -3 1995O p1892Ellesbo CdeL nv 40m

3s0-0,5 13,5x1717,5171-2 1975Kungälv, Västra gatan 53 O 1880
0,2=238(3[19x1911,8 6s0,5-1116 -1 1975M 1920Lund bot trg

9x103s3,52000 11O p1953 97-1Gbg bot trg Japandalen
9x9ds2,92000 9O 1957 88 -1Gbg bot trg arboretet

ds2,5 8x112000 1085 -1O 1957Gbg bot trg arboretet
8x10ds3,52000 101957 83 -1Gbg bot trg arboretet O

3s3,3 9x102000 10,5O 83-11957Gbg bot trg arboretet
Gbg bot trg arboretet f.d. delstam 3,5m8x810,081-1 2000O 1957
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äkta valnöten och representeras i Europa av
träd på upp till 30 meters höjd och 6 meters
stamomkrets.

juglans nigra infördes troligen till Sverige un-
der början av 1800-talet. Lustgården rappor-
terar redan 1920 om ett träd i Venstorp i Ble-
kinge med stamomkrets 207 cm och en höjd
på över 20 meter. Arten ä r mer vinterhärdig
än juglans regia och bör kunna odlas med fram-
gång i SPFs växtzoner 1-2.

Japansk valnöt - juglans ailantifolia
(=Juglans sieboldiana )
Den japanska valnöten uppges i sitt hemland
visa ganska stor variation i både växtsä tt och i
småbladens utseende och antal och i frukter-
nas utseende och antal i varje fruktställning.
Arten uppges i sitt hemland nå relativt blyg-
sam storlek med normalhöjd under 20 meter
och sakna riktigt gamla eller grova exemplar.

Japanska valnötsträd infördes till Europa
kring 1860. Arten företräds nu av träd på upp
till ca 20 meters höjd med stamomkretsar på
upp till ca 2 meter.

Den japanska valnötens förekomst i Sverige
är ofullständigt känd. Det kanske finaste ex-
emplaret är det trestammiga trädet i Kungälv
av varianten cordiformis. Botaniska trädgården
i Göteborg har av huvudarten ett par solitär-
träd och en mindre grupp med 11 träd plante-
rad 1957 samt ett litet men välformat solitä r-
träd av varieteten cordiformis.

Grå valnöt - juglans cinerea
Grå valnöt växer i naturbestå nd i sydöstra
Kanada och östra USA där den uppnår 3 me-
ter i stamomkrets och över 30 meters höjd. Den
infördes till Europa senast under första hä lf-
ten av 1600-talet.

De första svenska träden planterades troli-
gen i början av 1800-talet. Tor Nitzelius med-
delade1943att Alnarpsparken utanför Malmö
då hade ett exemplar med över 20 meters höjd
med stamomkrets ca 250 cm.

Den grå valnöten ä r betydligt mer vinterhär-
dig än juglans regia och kan odlas med fram-
gång i SPFs växtzon1-3och kanske även i gyn-
nade lägen i zon 4. Nordliga träd finns t.ex.
vid vid Draf le arboretum norr om Härnösand
och i Sundsval Istrakten.

Övriga valnötsarter
Övriga valnötsarter ä r relativt sparsamt före-
trädda i europeisk odling. Ett flertal korsningar
mellan olika arter förekommer. De är ofta
svåra att särskilja. Det å terstår att se om de kan
tillföra nya odlingsvärden.

Manchurisk valnöt - juglans tnandshurica
Manchurisk valnöt ä r hemmahörande i norra
Kina och Manchuriet. Den nå r i sina hemlän-
der drygt 20 meters höjd och över 4 meter i
stamomkrets.Arten infördes till Europa först
vid mitten av 1800-talet. Den är köldhärdig och
tycks trivas bättre i Norden än t.ex. i England.
Den har hittills prövats mycket sparsamt men
företräds i både Göteborg, Stockholm och
Uppsala av mycket välvuxna träd. De extremt
stora bladen och de lå nga horisontella gre-
narna bidrar till att på lämpliga växtplatser ge
den stort skönhetsvärde.

Kastanjer
De äkta kastanjerna omfattar 10 arter med
hemvist i Nordamerika, Sydeuropa, Nord-
afrika och Asien från Främre Orienten till Kina
och Japan.

Äkta kastanje - Castanea sativa
Den ä kta kastanjen är hemmahörande i Syd-
europa, Nordafrika och Västasien. Den kan hä r
i gynnsamma fall nå över 10 m i stamomkrets,
ca 35 m höjd och hög ålder (över tusen år?).

Arten infördes troligen redan på romartiden
till bl.a. England, där den nu är rikligt före-
kommande, och nådde senast vid mitten av
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Förf . har registrerat 62 svenska märkesträd av Castanea sativa. De främsta ä r:

Växtplats Län Start? Omkrets Mätår Höjd KronaStam Kommentar
Kulla Gunnarstorp 45m s östhus M 1675 511 1998 17,4 2s4,2 22x23 Imponerande
Marsvinsholm M 1650 434 1973 9,0 Fd Sverigestörst, åskskadad
Kulla Gunnarstorp 190m ösö CdeL M 1675 398 1998 16,5 2s3-3,5 15x15 Stambasskador
Höganäs nära tennisbanan M 1750 364 1975 17,2 ds4 Praktexemplar. Hotad av åverkan15,5x18
Alnarp 175m s CdeL ? M 1800 350 1995 20,1 3s2,2-2,7 13x17
Kullen, Krapperup M 332 1975 13,0 ds0,8 13x15
Kulla Gunnarstorp 160m ösö CdeL M 1675 324 1998 20,1 3s18 8x13
Alnarp 165m s CdeL ? M 315 1995 20,1 2s2,9 13x17
Sofiero M 308 1975 20,0 3s12 10x16

11x17Sofiero M 307 1975 18,0 2s0-0,5 Lutar ganska kraftigt
Karlshamn Stampeholm v 50m K 300 1998 16x1620,1 2s8
Svalöf M 281 1975 18,0 ds7 14x15 Ovanligt vackert ex!
Lund bot trg M 1800 274 1994 17,0 ds5 10x11 Stamknölar
Malmö Kungsp 50m sö NV-entrén M 269 Fd trestammig vid 6,5 m1998 16,0 2s6,5 13x13
Lund Lundagård M 262 1980 R18,0 12x12,5
Kullen, Kockenhus M 253 1975 16,5 ds9 13x13

Förf. har registrerat 64 märkesträd av Platanus x hispanica. De främsta är:
Växtplats Län Start? Omkrets Mätår Höjd Stam Krona Kommentar
Malmö Raul W-s pl 13m sö ägget M 1860 501 -2 1998 22,5 3s2,1 25x25 1967=391cm
Malmö GA torg 16m n statyn M 1860 499 -2 1998 26,3 5s2,6 25x25
Trelleborg stadsparken M 1875 423 -2 Mätt på 8 dm höjd18,0 4s5 22x25
Visby DBW sö om N-ing. 1855 1998417 -3 25,0 G/ds 22x24 Ngt glesa blad
Vrams Gunnarstorp M 1875 414 -2 1972 3s1,3
Vittskövle slottspark M 1850 395 -1 1972 fs2,226,0
Trelleborg kyrkan M 1875 395 -2 Ihålig20,0 2s2,5 17x25
Malmö GA torg 30m s statyn M 1850 394 -1 1998 24,5 4s3,3 18x18

24x27Malmö Rosenholms allé 5 M 1875 388 -1 1975 25,0 3s2,3-3,5
Alnarpsp 50m nv CdeL 1860M 378 -1 1998 26,3 22x252s6-7
Malmö Raul W-s pl 40m s ägget M 1850 377 -1 1998 22,5 3s3 Blad säreget djupt flikiga

1930-285 cm'
18x20

Bromölla s 2 km, Årups slott L 1840 371 -1 1973 25,0 12x12
Landskrona n 5 km, Hildesborg M 1870 363 -1 1975 24,0 2s9 23x23 Stam ngt knölig
Karlskrona Örlogsvakten sv 10m K 1840 356 -1 1998 29,0 2s0,5 25x25 Elitpraktex! 1975=312 cm
Lund stadsparken M 1880 345 -1 1994 25,0 ds4 18x25 Stamknölar
Karlshamn Stampeholm ssv 250m K 1865 340 -1 1998 25,0 fds2,5 16x20
Landskrona n 3 km, Säbyholm M 1865 338 -1 1975 27,0 ds2,1 22x23
Övedskloster parkträd M 1880 333 -2 1968 Stamknölar
Maltesholm 1880 329 -1L 1972 22,0 fs4,5 Konbas, ngt knölig
Visby DBW I 1855 325 -1 1966 Rötskadad
Vrams Gunnarstorp M 1880 313 -3 1972 4s1,2-1,5
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1600-talet Sverige (Skåne). Linné nämner från
sin skånska resa på 1740-talet att äkta kastanje
fanns vid Ängelholm och företräddes av ett
flertal träd vid Kulla Gunnarstorp och Mar-
svinsholm, medan den då i övrigt var 'nog så
sparsamt' förekommande.

Den äkta kastanjen representeras nu av ett
flertal stora träd i Skåne och ett par fina exem-
plar i Blekinge. Halland,Öland och Kalmar har
enstaka halvstora träd. Enstaka sämre utveck-
lade träd finns upp till Göteborgstrakten och
vid Stockholm (Skogshögskolan).

Amerikanska plataner ( Platanus occidentalis)
kan i hemlandet nå över 50 meters höjd men
har även i klimatgynnade delar av Europa vi-
sat mycket dåliga odlingsegenskaper. Den eu-
ropeiska platanen har däremot visat förnäm-
liga odlingsegenskaper.

Europeisk platan (hybridplatan)
- Platanus x hispanica (= Platanus x hybrida, Pla-
tanus acerifolia)
Den europeiska platanen anses ha uppkom-
mit i Sydeuropa i början av 1600-talet genom
spontan korsning mellan amerikansk och
orientalisk platan. Den växer i stora delar av
Europa och även i gynnade lägen i Skåne och
Blekinge och på Gotland snabbt upp till ett
stort och stå tligt träd. Den är snabbvuxen och
motståndskraftig mot både sjukdomar och
luftföroreningar och är i Mellan- och Sydeu-
ropa på många håll det helt dominerande al-
léträdet och används flitigt även i övriga stads-
planteringar.

Platanen tycks märkligt nog inte ha införts
till Sverige förrän vid mitten av 1800-talet. Nu
finns stora och välvuxna plataner på många
håll i Skåne och Blekinge och på Gotland. Re-
lativt stora träd finns också på Öland och i
Kalmar och Gränna. På Skeppsholmen i Stock-
holm fanns på 1920-talet en mindre platan,
som av misstag kom att avverkas. Den skulle
dock knappast ha överlevt 1940-talets köld-
vintrar.

Den europeiska platanen är absolut värd att
pröva på gynnade lokaler upp till Stockholms-
trakten och har här förutsättningar att bli ett
värdefullt inslag i kommande trädanläggning-
ar. I Kalmar har man nyligen på prov plante-
rat ett flertal plataner som gatualléträd och
torgträd på Kvarnholmen.

Övriga kastanjer - Castanea crenata,
Castanea dentata m. fl.
Övriga kastanjearter har inte alls visat samma
goda odlingsegenskaper i Europa. Detta gäl-
ler även i Sverige där de enda svenska exem-
plar förf . kunnat notera ä r två träd i Göteborgs
botaniska trädgård .

Ett exemplar av den ostasiatiska arten Cas-
tanea crenata som planterades 1928 uppnådde
ca 50 års ålder med en stamomkrets på drygt
80 cm och 8 meters höjd . Ett1967 planterat träd
av den amerikanska arten Castanea dentata
hade 1998 nått drygt 40 cm stamomkrets och
drygt 6 meters höjd men visade redan tidigt
stamskador. Denna art var tidigare ett viktigt
skogsträd i USA men har där nästan slagits ut
av den asiatiska kastanjepesten.

Plataner
Platanerna omfattar 6 arter i Nordamerika,
Sydösteuropa och Asien från Främre Orien-
ten till Indien.

Plataner når i naturbestånden ofta både stora
dimensioner och hög ålder. Från Asien finns
uppgifter om plataner ( Platanus orientalis) på
över tusen års ålder med stamomkretsar på 15
meter och mer.

Orientaliska plataner från höghöjdsprove-
nienser kan komma att visa sig vara använd-
bara i svensk odling.

Tulpanträd
Tulpanträdssläktet omfattar två arter - ameri-
kanskt tulpanträd och kinesiskt tulpanträd.
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Förf. har registrerat 25 märkesträd av Liriodendron tulipifera. De främsta är:

Höjd Stam Krona KommentarVäxtplats Län Start? Omkrets Mätår
Årups slott M 1795 348 -2 1973 26,0 2s2 1930=265 cm15x17
Vanås slottspark L 1840 280 -1 1972 20,0
Övedskloster parkträd M 1845 272 -1 1968
Lund bot trg M 1870 251 -1 1994 16,0 3s0,4 11x12 Kraftig rotkonsol
Lund bot trg M 1870 249 -1 1994 19,0 dsO 13x15
Svalöf M 1900 213 -1 1975 21,8 ds12 11x12 tunnbarkig
Billesholm Torekull dispvilla M grovbarkig1896 210 -1 1975 18,0 ds2,2 12x14
Torreby O 1870 210 -1 1972 16,0 2s5,5 Världens nordligaste

Ihålig 332 cm på 3 dm höjdKullen, Balderup M 1900 207 -1 1975 2s0,5 14x15
Svalöf M 1900 202 -1 1975 16,0 4s4,5-6 13x13
S-borg Central hotell K 1890 197 -1 1975 20,0 2s0-0,5 16x16
Visby DBW nö om C. 1880 f.d. tvåstammig vid 5 mI 179 -1 1998 13,0 9x9
Vittskövle slottspark L 1880 170 -1 1972 15,6 ds2
Kullen, Balderup M 234 cm på 3 dm höjd1900 163 -1 1975 19,0 2s1 9x9
Hildesborg L 1910 159 -1 1975 13,0 2s4 10x10

Det amerikanska tulpanträdet når i hemlan-
det hela 60 meters höjd och stamomkretsar på
över10 meter. Även det kinesiska tulpanträdet
nå r i hemlandet aktningsvärda dimensioner.

Båda arterna är troligen odlingsvärda i
Sverige, men det kinesiska är hittills mycket
sparsamt provat.

Tulpanträden har ofta även i Sverige riklig
blomning och visar i SPFs växtzon1snabb till-
växt och god härdighet.

Kinesiskt tulpanträd
- Liriodendron chinense
Det kinesiska tulpanträdet infördes först för
hundra år sedan till Europa och är fortfaran-
de bara sparsamt provat i europeisk odling.
Ett exemplar i Göteborgs botaniska trädgård
planterades 1937 och hade 1995 uppnått 11
meters höjd och 42 cm i sta momkrets.

Amerikanskt tulpanträd
- Liriodendron tulipifera
Arten infördes till Europa vid mitten av 1600-
talet och blev efter hand flitigt använd i parker
och trädgårdar och efter hand i viss mån även
som skogsträd. De första träden i svensk od-
ling planterades kring 1800.

I dag finns välvuxna exemplar på olika lo-
kaler i Skåne och ganska välvuxna träd upp
till Torreby i Bohuslän. Nordliga träd finns
också på Kinnekulle (Hellekis herrgård) och i
Linköping (trädgårdsföreningen).

Om författaren
Lars Lagerstedt är civilekonom med mångårigt arbete
med administrativ utveckling, ekonomifrågor och
miljöledning inom statlig och kommunal förvaltning.
Han är uppvuxen i Stockholm, där han 1963 i sam-
band med att ett par mycket stora svartpopplar fälldes
i närheten av hans bostad började intressera sig för
registrering - och helst bevarande - av märkliga träd.

Notable trees in Sweden
During 38 years Lars Lagerstedt has located,
carefully measured and registered more than
7000 trees of all species native to Sweden as well
as foreign trees found possible to cultivate in this
country.
In his article Lagerstedt presents a number of
interesting foreign species: Juglans, Castanea,
Platanus and Liriodendron.
Most of them have been found in the southern
part of Sweden (approximately up to the latitude
of Stockholm), but some grow as far north as
Drafle arboretum near Härnösand on the Gulf of
Bothnia. Apart from the southernmost areas the
island of Gotland presents a climate favourable to
trees from the south of Europe and similar
regions.

38 LUSTGARDEN 2000



Flower calendars
- a seldom used source of botanical

and agricultural information
by Nikolai Buligin and Gennady Firsov

The authors have perused Carl von Linne s first calendar of nature
for the year 1755 at Uppsala in Sweden, and compared it with modern

Russian phenological calendars.
They have found striking similarities between the phenological characteristics

of Uppsala in 1755 and present-day Saint Petersburg.
The outstandingSwedish
scientist Carl von Linné
was not only the most
prominent botanist of the
XVIII century - he was
also one of the founders
of modern phenology. In
his famous "Philosophia
botainica" (1751) Linné
elaborated for the first
time the tasks and meth-
odology of phenological
observation, determined

elaborate the phenological
periodicity of the annual
cycle of nature, and showed
the practical significance of
his calendar. He clearly un-
derstood how weather and
climatic conditions influ-
ence changes in plant and
animal life. He identified
the chorological succession
of the phenostages of many
species of plants, seasonal
changes of life of different
representatives of the fau-
na, and seasonal changes in
hydro-meteorological proc-
esses and phenomena (to-
tally about 500). Moreover,
he linked with it the opti-
mal time to apply technical
measures in agriculture
and decorative gardening.
As early as in 1721 the Rus-
sian Tsar Peter the First had

the main stages of the sea-
sonal development of
plants, as well as the suc-
cession and visual signs
of plants' phenophases.

Several years later, in
1756, Linné published a
small but very important English version of Linné's Calendarium

Floræ, printed in Sweden in 1963.book: "Calendarium
Florae" for the existing
conditions of Uppsala.

This was in fact the first European pheno- tried to organise phenological observations in
logical calendar. Saint Petersburg to study the peculiarities of

In it Linné made the first attempt ever to its climate (Schultz, 1981).
continued on p. 42

39LUSTGARDEN 2000



Table 1. Phenological calendar of Uppsala, Sweden, 1755
(Shortened version, according to Linné, 1756, and English translation, 1963)

Pheno-
seasons
of the year

Phenological subseasons (ss) and their main indicators.
fl = flowering, fr = fruiting, L1 = appearance of leaves, L2 = autumnal
colouring, L3 = fall of leaves Dates in 1755

WINTER 1. Reviving ss:
from the winter solstice to the vernal æquinox.

22 December
-18 March

2. Thawing ss:
From the first melting of the snow to the floating of ice down the
rivers. Salix caprea open flower buds. Snow melts against walls.
Water flows by the walls. Lark begins to sing.
Stones are loosened from the ice. Hills begin to appear,
the snow being melted. Serpents come out of their holes.
An inundation of snow water. Swan and dakerhen by their
appearance proclaim the spring. Pike spawns,
and this fish gives over spawning when the frog begins.

19 March-11 April

19-22 March

3-6 April

10-11 April

SPRING 3. Budding ss:
From the first flower to the leafing of the first tree, during the whole
time of the flowering of the bulbous violet (Leucoium vernale).
fl -CoryIus avellana, Galanthus nivalis.
fl - Daphne mezereum. The time for sowing barley at Uppsala.

12 April-8 May

12-13 April
15-16 April

fl - Salix viminalis
Seeds of kitchen plants to be sown. Snow melts even in the shade.

7-8 May

4. Leafing ss:
The compleat leafing of trees from the bird cherry (Prunus padus)
to the ash (Fraxinus excelsior).

Cuckow sings. The best time for sowing the seeds of garden plants.
L1 - Berberis vulgaris, Betula alba, Euonymus europaeus,
Viburnum opulus, Philadelphus coronarius.
L1 - Populus tremula, Tiliä europaea, Quercus robur,
Fraxinus excelsior.
While the ash is leafing there is scarcely any more frost:therefore
greenhouse plants ought to be brought into the open air.

9-24 May

12-14 May

20-21 May

24 May

5. Flowering ss:
From the first ear of rye to its blow (=flowering), from the tulip
(Tulipa gesneriana)to the wall pepper (Sedum acre).
fl - Prunus padus, Ribes nigrum, Pyrus communis, Rubus
chamæmorus.
While Cardamine pratensis blows, the salmon goes up the rivers
and dragon fly comes forth.
fl - Viburnum opulus, Rosa spinosissima, Rhamnus cathartica,
Crataegus oxyacantha.

25 May-19 June

25-27 May

28 May

14-17 June
18 June

SUMMER 6. Fruiting ss:
During the whole blow of Sedum acre. From the yellow day lilly
(Hemerocallis flava) to the red day lilly (Hemerocallis fulva).
fl - Comarum palustris, Solanum dulcamara, Solidago virgaurea,
Philadelphus coronarius.
After the solstice trees scarcely grow, and therefore hedges should
then be clipped.

20 June-11 July

20-23 June
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Pheno-seasons
of the year Phenological subseasons (ss) and their main indicators Dates in 1755

fl - Spiraea salicifolia. Strawberries ripening.
fl - Campanula glomerata, Dianthus deltoïdes, Sambucus nigra.
fr - Vaccinium myrtillus.
fl - Rosa canina, Rosa alba, Rosa gallica, Papaver somniferum,
Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Origanum vulgare.
fr - Ribes rubrum. Beginning of hay harvest.

25-26 June
29 June-2 July

7-11 July

7. Ripening ss:
From the white stonecrop (Sedum album) to the devil’s bit
(Scabiosa succisa).
fl - Lonicera periclymenum, Tanacetum vulgare.
Cuckow is silent.
fl - Sambucus ebulus, Impatiens noli tangere.
The height of hay harvest.
fl - Gentiana pneumonanthe, Melissa officinalis, Sedum telephium.

12 July-3 August

12-15 July

16-18 July

26 July-1 August

8. Reaping ss:
From Scabiosa succisa to the blow of the meadow saffron
(Colchicum\autumnale).
fl - Scabiosa succisa.
Rye harvest. Birds of passage now prepare for departing.
Rosa gallica out of blow,

fl - Artemisia campestris.
Barley harvest.
fl - Aster bellidioides, Eupatorium purpureum,
Hemerocallis fulva out of blow.

4-27 August

4-7 August

9-14 August

24-26 August

AUTUMN 9. Sowing ss:
from the first blow of the meadow saffron (Colchicum autumnale)
to the departure of the swallow,

fl - Colchicum autumnale.
This plant ought to admonish gardeners to put Indian plants
under shelter.
L2 - Pteris aquilina
The frost has destroyed southern plants.
Seeds to be gathered.
White wagtail (Motacilla alba) departs.

28 August
-21 September

28 August

11 September
14 September
17 September

10. Shedding ss:
From the first fall of the leaves of trees to the last
Leaves of trees are changed, of the oak, maple, Robinia caragana,
elm, lime, to a yellow; of the spin-tree to a brown; of the quicken
tree (=rowan or mountain ash) and sumach, to a red colour.
L3 - Acer platanoides, Robinia caragana,
Prunus padus.
L3 - Fraxinus excelsior, Tiliä europæa.
L3- Corylus avellana, Populus alba, Populus nigra. Salix only in leaf

22 September
27 October
22 September

24 September
4 October
6-12 October
17-27 October

11. Freezing ss:
From the last shedding of leaves to the last green plant.
Alternate snow and frost.The earth covered with snow.
Rivers are frozen. Thaws again. Winter thoroughly settled.

28 October
-4 November

WINTER 12. Declining winter ss:
From the last green plant to the winter solstice.

5 November
-21 December
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Carl von Linné's research was similar, but
on a strictly scientific basis. In 1750 he estab-
lished the world's first geographical network
consisting of 18 phenological stations. So, on
the basis of modern ideas on the development
of phenology (Buligin, 1982) it is possible to
affirm that Carl von Linné was the founder of
biological, geographical and applied phenol-
ogy as well as phenoclimatology (bioclimatol-
ogy). Linné, after Réaumur (1735), also added
valuable contributions to the development of
ecological phenology.

sia such enthusiasts of phenology happened
to be two famous scientists: climatologist A.I.
Voejkov and phenologist-naturalist D. N. Kai-
gorodov. In 1885 they organized an all-Rus-
sian voluntary network which is still in use
today. Using regional programmes of "Calen-
dars of Nature" each year, phenologist-volun-
teers carry out mass observations covering a
very large territory. There were about 800 such
phenological points or stations in the former
USSR.

Using the results of such observations as well
as long uninterrupted data of many years,
more than 600 phenological calendars have
been published in Russia. The most prolonged
(since 1829) phenological research on a wide
scale has been carried out at the chair of bota-
ny and dendrology of Saint Petersburg State
Forest-Technical Academy (FTA) under the
leadership of Prof. N.E. Buligin (Schultz,1981;
Buligin, 1982, 1996).

The " flower calendar"
Taking into account that the original "Flower-
Calendar" is a bibliographical rarity, we would
like to draw your attention to the main con-
tent and indexes of this calendar (Table 1).

Even though Linné's "Phenological calen-
dar" contains observations for one year only,
it is of interest not only as an historical docu-
ment, but also because of its undoubted scien-
tific value.

Firstly, here for the first time a successive
course of the seasonal development of differ-
ent components of the landscape was shown,
and the phenological relationship of seasonal
phenomena of different origins was also point-
ed out (afterwards these were known as "phe-
nological complexes" or "phenological
chords"). Secondly, a sequence of the begin-
ning of the same phenostages (flowering, leaf-
ing, fruiting) of different plant species was
shown, and intervals (phenospaces) between
the dates of these phenomena were identified .

Russian calendars
Among calendars of nature published in Rus-
sia (1949-1980) there is a predominance of cal-
endars that contain different composition of
successionally developing phenomena, which
are in fact indicators of seasonal development
of local nature. Structurally these calendars
look like the one originally compiled by Carl
von Linné.

In all of them we see the prevalence of dates
of the beginning of different phenostages
(mostly flowering) of plants. There are far few-
er calendars which divide other features of the
landscape into phenological periods: seasons,
subseasons, stages (Kaigorodov,1927;Schultz,
Rodionov,1964; Butorina,1974; Buligin, 1979,
1997 etc.).

In the European part of Russia the most
widespread phenological périodisation of the
year is the one elaborated by G. E. Schultz

Followers in Russia
As F. Schnelle (1961) correctly pointed out, in
organising phenological stations and also in
compiling and elaborating phenological calen-

dars Carl von Linné had many followers in
different countries. In the XIX century in Rus-
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Table 2. Phenological periods, indicators and dynamics
of their appearance in North-Western Russia

(Based on observations by N.E. Buligin at FTA in1962-1997, n=36)

fl = flowering, fr = fruiting, L1 = appearance of leaves, L2 = autumnal colouring, L3 = fall of leaves
S1 = appearance of sap, 5L2 = total autumnal colouring, 5L3 = total fall of leaves

Subseason
of the year

Pheno-

stage
Main phenoindicator of beginning
of subseason and stage

Average date
and possible
deviation, days

Phenological spring
Acer platanoides, S1
Betula pendula, S1
Ainus incana, fl
Salix caprea, fl

Thawing 1 19 March + - 28
31 March + - 22
11 April + - 22
28 April + - 17

2
Reviving
of spring

1
2

Height
of spring

1 Betula pendula, L1
Prunus padus, fl
Pinus sylvestris, fl

8 May + - 17
20 May + - 16
31 May + - 17

2
3

Phenological summer
Rubus idaeus, fl
Rubus caesius, fl

Beginning
of summer

1 11 June + - 16
22 June + - 172

Full summer Vaccinium myrtillus, fr
Tiliä cordata, fl
Calluna vulgaris, fl

1 5 July + - 17
13 July + - 17
21 July + - 17

2
3

Falling-off
of summer

Ribes alpinum, fr
Sorbus aucuparia, fr

1 7 August + - 19
18 August + - 202

Phenological autumn
Betula pendula, L2,
(Viburnum opulus, fr)
Acer platanoides, L2
(Corylus avellana, fr)

Beginning
of autumn

28 August + - 12
(25 August + - 18f)
5 September + - 15
(5 September + - 20)

1

2

Golden
autumn

Salix caprea, L2
(Quereus robur, fr)
Betula pendula, 5L2
(Acer platanoides, fr)

19 September + - 12
(12 September + - 24)
3 October + - 13
(25 September + - 15)

1

2

Deep
autumn

Betula penduta, 5L3
(Alnus glutinosa, fr)
Salix fragilis, 5L3

16 October + - 11
(13 October + - 19)
24 October + - 13

1

2

Before
winter

Syringa vulgaris, 5L31 2 November + - 17

Freezing of ponds and
shallow reservoirs

2 14 November + - 15

Phenological winter
Beginning
of winter

Steady snow covering 27 November + - 24
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Table 3. Stability of phyto-phenological correlation in Sweden
(Uppsala, 1755) and North-Western Russia (Saint Petersburg, 1962-1997)

Phenological subseasons (ss)

SAINT PETERSBURGUPPSALA

Phenostage Average
phenodates

Phenodates
in 1755

Phyto-phenological complexes

3. Budding ss:
fl - Corylus avellana, Tussilago farfara
Crocus sativus, Galanthus nivalis

Reviving of
spring -1

11-1512-13
AprilApril

Reviving of
spring -2
Height of
spring -1

5-11 May3-8 Mayfl - Anemone nemorosa, Viola odorata,
Salix viminalis, Ulmus campestris

Height of
spring -1

9-15 May13-154. Leafing ss:
fi-Oxalis acetosella, Myrica gale
L1 - Betula alba, Viburnum opulus, Syringa
vulgaris, Euonymus europaeus, Rhamnus
cathartica

May

Height of
spring -2

20-25 May25-275. Flowering ss:
fl - Prunus padus, Ribes nigrum, Alchemilla
vulgaris , Pyrus communis, Rubus
chamaemorus, Trollius europaeus
fl - Nuphar lutea, Viburnum opulus,
Rhamnus cathartica, Rosa majalis,
Rosa rubiginosa, Campanula patula

May

Beginning of
summer -1

11-16 June14-16
June

Beginning of
summer -2
full summer -1

1-5 July29 June
-4 July

6. Fruiting ss:
fl - Lathyrus latifolius, Dianthus deltoides,
Filipendula uimaria
fr - Vaccinium myrtillus

3-11 OctoberGolden
autumn -2

10. Shedding ss:
5L3 - Prunus padus, Ulmus campestris,
Fraxinus excelsior
5L3 - Populus alba, Populus nigra

4-7
October

Deep
autumn -1

17-23
October

25-26
October

nings, it is envisaged to divide the year into
four phenological seasons,11 subseasons and
23 phenostages.

The structural outline of the calendar of na-
ture of North-Western Russia is presented in
Table 2. For the environs of Saint Petersburg
whose conditions compare closely with those
of southern Sweden the main indicators of

(1964) and worked out in detail by N. E. Buli-
gin (1980). For the territory of Siberia it is the
one elaborated by T.N. Butorina (1974). Uni-
fying the system of phenological seasons for
the forest zone of both the European and Asian
parts of Russia, N.E. Buligin (1991) suggested
a complex of forest interchangeable indicators.
Based on the dates of their respective begin-
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subseasons and phenostages are marked. Av-
erage phenodates of the beginning of pheno-
stages during the last 36 years and possible an-
nual statistical deviations (at 5 % level of sig-
nificance) are also added here.

tersburg (1962-1997). Apparently, the temper-
ature conditions of Uppsala of that year were
close to those of the vegetation season of Saint
Petersburg in modern times. Based on mod-
ern knowledge in the field of ecological phe-
nology and bioclimatolgy (Schultz,1981; Bul-
igin,1982,1996 etc.), we may note that the data
of phyto-phenological calendars should per-
mit us to estimate not only the thermal condi-
tions of a territory and point of observation,
but according to research by F.F. Davitaja
(1964) and N.E. Buligin (1979, 1980, 1997) the
use of phenodate-indicators permits us to
make a forecast of temperature conditions of
entire vegetation seasons as well as some parts
of them.

In conclusion we can state that the recom-
mendations of Carl von Linné concerning the
use of phenological calendars for determining
optimal and suitable times for different agro-
technical measures and their economic value
in relation to seasonal production have been
gradually coming true - though not to the ex-
tent that available phenological information
deserves.

Remarkable similarities
Due to the limitations of this paper we are not
able to point out all the seasonal phenomena
of nature nor the agrotechnical measures con-
nected with them. They are, however, de-
scribed in special literature (Buligin,1982etc.).
It is important to underline that these phenom-
ena and the agrotechnical measures connect-
ed with them can deviate widely, but through-
out a certain territory they always synchronise
with the same phenological time (subseason,
phenostage). The territorial boundaries formed
by the development of such seasonal synchro-
nisations still need to be verified and correct-
ed.

In many cases the geographical stability of
bio-phenological complexes is amazing. For
example, the beginning of the phenological
summer in the environs of Saint Petersburg is
characterised by the simultaneous beginning
of flowering of Rubus idaeus, Viburnum opulus,
Acer tataricum, Rhamnus cathartica, Rhamnus
frangula and the ripening of fruits of Ulmus lae-
vis. And the same synchronised phenoindica-
tors are true for the beginning of the pheno-
logical summer at Kazakhstan (Alma-Ata) and
Tadjikistan (Dushanbe). Similar examples can
be found if we compare the calendar of nature
of North-Western Russia with that of Carl von
Linné (Table 3).

References
Buligin N.E., Fenologicheskie nabludenija nad
drevesnimi rastenijami. Leningrad: LTA, 1979. 96 p.
Buligin N.E. (Ed.) Modelirovanie i prognozirovanie v
indikazionnoi dendrofenoligii. Leningrad: LTA, 1980. 98
p. Depon. In VINIT, N 1033-81 Dep.
Buligin N.E. Biologicheskie osnove dendrofenologii.
Leningrad, LTA, 1982. 80 p.
Buligin N.E. Dendroloqiia. Moscow: Aqropromizdat,
1991. p. 318-321.
Buligin N.E. Kaleridar prirodi Severo-Zapada SSSR/ /
Chelovek i Stikhia. Saint-Petersburg: Gidromateoizdat,
1991. p. 82-91.
Buligin N.E. PoItora veka fenolgicheskogo monitoringa
v Lesnom / / Izvestija Spb. LTA, 1996. Vipusk 1 (167), p.
166-175.
Buligin N.E. Dendrofenologicheskaja indikazija i
dolgosrochny prognoz pogodi H Izvestija Spb. LTA,
1997. Vipusk 5 (163, p. 25-33.
Butorina T.N. Kalendari prirodi Sibiri. Leningrad: Geogr.
Ob-stvo SSSR, 1974. 153 p.

Uppsala and Saint Petersburg
As we can see, the phenological data of Carl

Linné for only one year - 1755 - for the
district of Uppsala are well synchronised with
the average data for the environs of Saint Pe-

von

45LUSTGARDEN 2000



Davitaja F.F. Prognoz obespechennosti teplom i
nekotorie problemi sezonnogo razvitija prirodi. Moscow:
Gidrometeoizdat, 1964. 132 p.
Kaigorodov D.N. O vremenah goda v svjazi s analit-
icheskimi i sravnitelno-klimaticheskrimi priemama ih
izuchenija //Geofizika i Meteorologija, 1927, Vol. 4.
Vipusk 7, p. 189-208.
Kalendari prirodi Severo-Zapada SSSR (1939-1960).
Leningrad: Gidrometeozdat, 1965. 72 p.
Linné Carl von. Philosophia botanica in qua explicantur
fundamenta botanica cum definitionibus partium,
exemplis terminorum observationibus rariorum, adjectis
figuris sensis. Stockholmiae, apud. Godofr. Kiesewatter,
1751.362 S.
Linné Carl von. Calendarium Florae, quod, venia
experimentissimae Facult. Med. In Almo Upsaliensi
Lycaeo, praeside, viro nobilissimo et expermentissimo
Dr. Doet. Carolo Linnaeo, publicae ventilationi subjicit
stipendiarius regius, Alexander Mal. Berger ... Upsaliae,
excud. L.M. Höjer, Reg. Acad. Typogr. 1756.
Linné Carl von. Linnæi Flower Calender. Stockholm,
1963. 87 p.
Réaumur M. de. Observations du Thermomètre, faites
à Paris pendant l'année M.DCC.XXV. Il Histoire

L'académie Royale des Sciences, année M.DCC.XXV. à
Paris, de L'imprimerie Royale. M.DCC.XXXVIII. P. 545-
576
Schnelle F. Fenologija rastenij. Leningrad, 1961.259 p.
Schultz G.E., Rodionov M.A. Sezonnaja zhizn
leningradskoi prirodi // Priroda Leningrade i ego
okrestnostei. Leningrad; Lenizdat, 1964. P. 183-210.
Schultz G.E. Obschaia fenoloqija. Leninqrad: Nauka,
1981. 188 p.
Sezonnaja zhizn prirodi russkoi ravnini. Kalendari prirodi
nechernozemnoi zoni RSFSR. Leningrad: Nauka, 1979.
162 p.

About the authors
Gennady A. Firsov is curator of the Botanical
Garden of the Komarov Botanical Institute of the
Russian Academy of Sciences in St. Petersburg.
Nikolai Buligin is a professor at the Saint-Peters-
burg State Forest-Technical Academy.

46 LUSTGARDEN 2000



Om trädens roll i IT-världens snårskog

Upp till kamp för
stamträdet

av Lars Kardell

Finns det någon djupare orsak till att vi inte längre planterar vårdträd ?
Varför har vi inga dopträd, examensträd eller bröllopsträd?

Ä r det någon mer än jag som saknade "Återföreningsskogen"
vid invigningen av Öresundshron den 1 juli 2000?

På den tiden då det varken fanns urskogsro-
mantiker eller trädkramare, d.v.s. för dryga
hundra å r sedan, planterade morfar oxeln på
betet intill soldattorpet. Han framlevde sina
strävsamma dagar mellan skog och slätt på ett
kvarts mantal i centrala Östergötland. För att
skydda den nyanlagda trädgården (utvidg-
ning av kålgården) mot slä ttens vindar hade
han planterat en lähäck av gran och silverpop-
pel. Hans bror, som varit och prövat lyckan i
det stora landet i väster, hade nämligen fört
med sig detta potenta träd hem. På nyttoväxt-
sidan hade mormor infört fläder kring höns-
huset och ympat om alla fruktträd. En stor
poppel vid gårdstunet gladde morfars syster,
som flyttat ut. Men inte längre än en halvmil
bort. Nu kunde hon tack vare detta träd se
barndomshemmet, vilket hela livet gav henne
tröst i exilen.

Jag glömde fråga mormor, medan tid var,
om de haft något bröllopsträd på gården eller
om de planterat något minnesträd när barnen
föcides. Vårdträden var inte så vanliga i den-
na trakt, men de fanns på en del mera burgna
släktgårdar. Morfar kände naturligtvis till ett
och annat tandvärksträd, dit man, speciellt

Vårdträdet
av Viktor Rydberg

På odalmannens gård
stod åldrig lind,
ättens vördade träd,
med väldig krona
och stam, runristad av
tjugu släktled.

Stormen kom,
starkare än i mannaminne:
det härliga trädet,
tyngt av åren,
föll.

Husets folk
stod sörjande kring den fallna.
Silverhårig farfader,
som frestat nittio vintrar,
smekte med vissnad hand
hennes vindfarna bark och sade:

Vi skiljas ej, du dör ej.
Du skall leva i en dotter,
en stark telning från din stam.
I dig själv levde en moder,
som, när Midgård var tusen år yngre än nu,
sköt upp ur dess mull
och skänkte svalka åt fäder ....
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sedan sockret blivit vanligt, kunde gå med sina
värkande tänder. Den hemska värken fördes
över till träden genom att man i den onda tan-
den stack en spetsad pinne, som sedan slogs
in i trädet. Ve den som sedan vågade fälla det-
ta. Morfar visste naturligtvis att man kunde
bota oxar och hästar, när de såg "vissna" ut,
genom att stryka dem mothårs över ryggen
med en slö kniv samt sedan sätta denna i ett
träd. Där skulle den sitta i tre dygn innan det
onda överförts från djuret till trädet. Det var
heller inte ur världen att vid betessläpp utfod-
ra korna med rönnlöv. Det minimerade risken
för ormbett samt motverkade mycket annat
elände. Mormor visste vilken roll kvistade
smågranar hade när någon försökte förstöra
mjölklyckan. Lite större granar hade stor sym-
bolisk betydelse i samband med någons jor-
dafärd.

I deras värld fanns givetvis såväl julgran som
majstång. Jag är dock övertygad om att de ald-
rig ägnade en tanke åt trädsymboliken bakom
dessa ursprungligen tyska företeelser. Både
mormor och morfar tyckte att människorna i
socknarna söderut, i den stora skogen, var lite
egna på flera av tillvarons områden. Jag minns
en eller annan historia, där man gjorde narr
av dessa skogsbor, vilka inte nåtts av tillva-
rons förfining eller råkat födas där den glacia-
la mellanleran gav dräglig välfärd.

Träden kom naturligtvis in i mormors och
morfars vardag på väsentligt flera områden.
För att blott ta ett exempel så gjorde brännve-
den, tidens helt dominerande energikälla, sig
dagligen påmind. Hanteringen av denna kräv-
de nog 10-15% av deras totala arbetstid.

Jag har ur minnet rekonstruerat denna bild
från förra sekelskiftet. Noterbart ä r att det
mesta som i den dåtida agrara miljön hade
med träd och skog att göra självfallet stod i
nyttans tjänst. Även om oxeln med tiden kom
att tillföra landskapet betydande skönhet, tror
jag morfar planterat den för att utnyttja bären

till brännvinsbränning, alternativt till svinfo-
der.

Men skönhetskraven började smyga sig in i
bondens värld, vilket inte minst manifestera-
des av alla prydnadsväxter i den stora träd-
gården, dit också en och annan exot såsom
gullregn hittat vägen. Den vidskepliga avdel-
ningen hade fortfarande stor plats i deras liv,
när varken elektriskt ljus, bil eller penicillin
fanns att tillgå. Inom denna, då sakta försvin-
nande sektor, planterades dock inga nya träd-
myter utan allt byggde på sekellånga traditio-
ner.

De träd som vördades och vilka förmedlade
kraften mellan det världsliga och över- eller
underjordiska hade några gemensamma drag.
De var gamla, väderbitna och krumväxta. Ge-
nom att de vuxit vid en kä lla, en fornbacke el-
ler trollhöjd hade de åtnjutit skydd av platsens
"helighet" och klarat sig undan generationers
yxor. Någonstans mellan nyttan, skönheten
och tron kunde nog vårdträden inplaceras.( l )

Den mentala trädmiljön
Om jag bortser från Norrland, där exploate-
ringsvågen genom urskogsbestånden ebbat ut
vid förra sekelskiftet och närmast övergått i
stiltje, var halvseklet1875-1925 träd- och skogs-
mässigt mycket spännande. 1 backspegeln ser
jag hur det nedslitna, utarmade och vind-
pinade sydsvenska landskapet mycket lång-
samt börjar beklädas med träd, dungar och till
och med enstaka skogsbestånd. Dä r förslit-
ningen gått som längst, vid Västkusten, på och
kring jordbruksslätterna, delar av Småland
samt på Öland och Gotland hade de besuttna
länge i hushållningssällskap och länsstyrelser
kämpat för att motverka de nedbrytande kraf-
terna. Men det hjälpte föga att med medel in-
samlade vid soaréer gratis utdela frö och plan-
tor, så länge folk och kreatur behövde varje
pinne respektive grässtrå.Större framgång fick
dock utdelningen av fruktträd samt ett och
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Träd som blivit urbrända av
blixtnedslag och träd som vuxit
tä tt tillsammans så att naturliga
ympar utvecklats har alltid stå tt
högt i kurs inom såvä l den vita

som den svarta magin. Tallen t.h.
tecknade Olof Thunman på 1920-

talet, då den fanns kvar i Tierp.
Upplands museum.

Trees burnt out by lightning, or
growing tightly together to make
a natural graft have always been

held in high regard in black as
well as white magic.

Sjuka personer, särskilt barn, drogs genom hålen
i träden för att de skulle botas från t.ex. engelska
sjukan. Bilden visar sådan "smöjning" i Uppland

1918. Nordiska Museets arkiv.

Sick people, especially children, were drawn
through holes in trees in order to

be cured of rickets or other diseases.

annat prydnadsträd från städernas nybildade
trädgårdsföreningar.(2) De förra gav på kort
sikt avkastning i form av frukt och skyddades
mot småkreaturens bete av hägn. Men när fat-
tigdomsspiralen brutits av industrialisering,
urbanisering och emigration blev det succes-
sivt plats för träden. Bakom detta låg det fak-
tum att veden som energibärare få tt konkur-
rens från fossila bränslen, frä mst stenkol.

Där förödelsen gått som längst och där bätt-
re bemedlade personer bevittnade de blåsiga
ljunghedarna med deras kala klippor organi-
serades självfallet det tidigaste motståndet. Ef-
ter engelskt-danskt mönster bildades på pri-
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skräckens varg ä r på väg tillbaka. Tryggare då
att flytta in i stadens träd l ösa gemenskap.

Genom denna flyttning ökades välfärden.
Sannolikt har vi idag fem till sex gånger så
mycket att röra oss med per capita som för ett
sekel sedan. I inte så liten utsträckning använ-
der vi dessa medel för att köpa oss tjänster.
Det är numera få som exempelvis plockar hem
en kotte, klä nger ut fröet samt drar upp nya
plantor. I stället utnyttjar vi plantshopen. Allt
flera uppgifter sköts av specialister. På gran-
nens tomt ser jag att en arborist i inhyrd skylift
beskär en gammal ek. På tjänstefordonet re-
kommenderas vi att "slå upp" deras hemsida
www.miljoytevard.se.

Rent allmänt har framgångarna för den
svenska naturen och därmed träden varit helt
otroliga. Under det senaste kvartsseklet har vi
begåvats med flera nya nationalparker, ett
mycket stort antal reservat samt mängder av
biotopskydd. I skogarna rantar certifierarna
omkring och ser till att skogsägarna lämnar ett
tillräckligt antal evighetsträd. Dessvärre bru-
kar majoriteten ligga på backen efter ett par
å r, dä r de dock enligt WWFs s.k. skogsexper-
ter gör stor nytta i mångfaldens tjänst. Ännu
bättre är om de brinner upp alternativt vat-
tendränks. På ursprungligen tyskt initiativ in-
venteras mä rkliga träd och markägare få r ex-
tra ersättning om träd vid odlingsrösen eller i
ängar och hagar nått vissa minimidimensio-
ner. De får dock intestå för nära stenmurarna,
ty då skall de bort. Flertalet alléer ä r numera
så skyddsvärda att de får avverkas endast nä r
almsplintborren är i farten. Men då skall det i
gengäld gå desto fortare.

Våra plantskolor ä r fyllda av träd och bus-
kar, inte sä llan av dåliga provenienser. Men
planterade med ekologiskt berikad jord och
med en hägrande växthuseffekt skymtande
vid horisonten, skall det nog bli "folk" av det-
ta mellaneuropeiska material odlat i nordtys-
ka plantskolor. Går det inte bra kan man få

vat initiativ skogsvårds- eller skogsplante-
ringsföreningar i Göteborgstrakten, de flesta
under 1880-talet. Medlemmarna samlade in
pengar, anlade plantskolor samt planterade
under entusiasm strategiska arealer i omgiv-
ningen. På initiativ av det år1895 bildade Väst-
ra Sveriges Skogsvårdsförbund utfärdade till
och med statsmakterna år 1908 en förordning
om planteringsdagar för landets folkskolor.(3)

Denna "rörelse" fick viss betydelse för trädin-
tresset.

Man borde, nä r skolbarn skulle plantera
"icke så mycket lägga an på att få mycket ut-
rä ttadt, som på att få kulturen väl gjord. An-
nars kan det nog hända, att barnen,då de vuxit
upp och gå ut för att se, hvad de i ungdomsår-
en sått och planterat, med besvikenhet finna
fältet lika kalt som på planteringsdagen" sägs
(nog så riktigt) i en redogörelse från år 1907.(4)

Barnen fick "förplägnad" under arbetet, som
leddes av skogsvårdsstyrelsens plantörer un-
der närvaro "af lä rare och lärarinnor". Detta
å r deltog enbart i Stockholms län 115 folksko-
lor, varvid skolbarnen sammantaget "utgjor-
de" 4 200 dagsverken.(5)

Exemplifieringen kan utökas. Men poängen
med mitt resonemang är att en majoritet av
dåtida svenskar på ett eller annat sätt vid för-
ra sekelskiftet kom i kontakt med trädplante-
ring. Att av olika skäl sä tta ett träd ingick i
deras mentala medvetande.

Seklet som gick
Resultatet blev över förväntan. Aldrig har så
må nga utsikter som idag skymts av träd .
Kyrkspirorna döljs av högresta askar, almar
och lindar. Helgedomarna ligger som förr i en
lund.Silvergranar och lärkar markerar tillsam-
mans med en och annan blågran, concolor el-
ler douglas, mellankrigstidens tomtgränser.
De rödmålade husen är knappast längre syn-
liga. Skogen stå r tä t, frisk och frodig. För
må ngen dock aningen hotande eftersom
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Förra sekelskiftets
skolba rnsp1a nteringar bidrog

sä kerligen till trädmedvetande.
Plantering på gå rden Kopparhult i

Hä rryda socken 1922.
Foto: John Lindner.

School-children cirai 1900 were
taught to plant trees, and this

contributed to people's
consciousness of trees.

Vå rdträd vid en gå rd i
Björka-Säbytrakten i

Östergötland .
Foto: Lars Kardell 1982.

A typical memorial tree -
maple - at a small

Swedish farm.

råd i någon av de många trädgårdsböcker, vil- el, sophantering och subventionerade, kom-
ka fullständigt översvämmar marknaden. munala färder i biogasbussar. Städernas ny-

Visserligen har det allmänna miljöintresset fattiga ungdom cyklar, springer eller åker rol-
gå tt ned sedan det stod på topp under "sälva- lerblades i avvaktan på att de som föräldrage-
let" 1988. Men den amerikainspirerade, ekolo- nerationen skall kunna bila och flyga,

giska livsstilen håller i sig och är mönsterbil- På det andliga planet har de flesta djur få tt
dande när det gäller val av kläder och livsmed- en själ och skall värnas åtminstone så länge de
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beter sig humant. Kyrkans företrädare försö-
ker möta den gröna rörelsens banérförare ge-
nom att sköta sina marker med vingårdsman-
nens speciellt känsliga hand. Andliga natur-
reservat designade för den moderna männi-
skan utformas av specialister så att vi vid be-
sök kan genomströmmas av den särskilda
kraft, som blott ren natur kan ge.(6)

nar handläggs numera av föga kunniga, s.k.
specialister, vilka utbjuder sina tjänster som
trädmästare, träddoktorer eller tree-controllers.
Medan den förtidspensionerade generationen
fortfarande planterar om en ros eller flyttar en
självsådd ek i trädgården blir deras barn och
barnbarn knappast leriga om händerna vid da-
torskärmarna. Men viktigast av allt är nog att
vi till följd av det fossila energiutnyttjandet få tt
tillbaka träden, till och med i sådan mängd att
skogen kä nns hotande. Speciellt torde detta
vara fallet för alla unga åldersklasser, vilka inte
fått förmånen att lära sig hantera karta och
kompass. Därmed behövs minst av allt träd-
plantering.

Ytterst vilar trädoffensiven på att ved sedan
något halvsekel inte längre är den domineran-
de energibäraren.

Det är något som inte stämmer
Intresset för träd, park, skog och natur borde
stå på topp. Men går man ut i naturen är man
mestadels ensam.(7) Den yngre generationen
klär sig i stället i svart och sitter på stadens
uteserveringar samt dricker pilsner oavsett
termometerns gradtal. Den trista vintern har
vi numera till stora delar byggt bort till och
med i fjällanläggningar.Glasade gallerior med
konstgjord tropisk grönska ackompanjerad av
rinnande vatten spelar en central roll i våra liv.

Sommarens turistbroschyrer uppmanar oss
dock att komma tillbaka ut i naturen under
några veckor. Med undantag för att man bland
bilderna i dessa broschyrer kan skymta en
urskogsrand vid horisonten och några åldriga
ekar under vilka ungdomen rider, välkomnas
vi inte till något granläger eller till någon
ympningskurs. Däremot har annonsörerna
klart för sig att skor och kläder säljs under rub-
riken Footware och Trekking. Men dessa svin-
dyra uteprylar är mest till för att pryda krop-
par som trängs längs gästhamnarnas bryggor
och i golfklubbarnas restauranger.

Trädens rätt i samhället
I en del framsynta kommuner finnsskolskogar
och till jul begåvas jag inte så sä llan med två
planterade träd i Tanzania av någon medkän-
nande trädbroder/syster. Men är detta tillräck-
ligt i en sekulariserad/ urbaniserad värld? Jag
påstår inte att trädplantering, trädgårdssköt-
sel eller naturkontakt förfinar själen, men jag
tror att det i det långa loppet skapar en viss
förståelse för biologiska sammanhang. Sådana
kan vara bra att bära med sig, nä r man hastar
till Arlanda och flyger till den Sjunde interna-
tionella trädplanteringskonferensen på Korfu.
Inte minst genom insikten att om man inte
deltar, så har man genom energibesparing
möjliggjort för åtskilliga träd att bli kvar på
jordens rund.

Även om vi numerärt inte har brist på träd
så saknas sådana i många av de miljöer där vi
rör oss. Men proffsen på stadsplaneringskon-
toren ser till att stenöknarna successivt får fle-
ra oaser. Här kan dock en hel del göras, dock
sällan på privat initiativ. Våra av trafiksäker-
hetsskäl renrakade vägkanter och vägmiljöer

Orsakssambandet
Svensken har flyttat till stan, där trädgårds-
täpporna är alltför få. Dagens generation är
den första som helt igenom är urbaniserad.
Livsstilen kommer från globala storstäder el-
ler internationellt ansedda universitetsmiljöer
i USA. Det agrara perspektivet finns enbart
kvar i delar av Arias annonsering. Träd är inte
längre symboler. Frågor kring kottar och gre-
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är mestadels utomordentligt trista. Även där
kan underverk på sikt åstadkommas, därest
mänsklig fantasi och omtanke sätts in i tillräck-
lig omfattning. Tänk att man kan vända och
vrida på ett brospann i planeringsfasen och
diskutera dettas rena linjeföring, när en stra-
tegiskt planterad grupp lönnar skulle göra
oändligt mer för att glädja ögat och därmed
själen.

Rent allmänt ä r vi på grund av trädrikedo-
men passiva, en passivitet som förstärks av att
det tar å rtionden mellan plantering och slut-
resultat. Men har vi inte nått så långt i utförs-
backen, vad avser ointresse för träden, att ett
mera aktivt förhå llningssä tt borde kunna åter-
erövras? Om man även i framtiden skall kun-
na inventera märkesträd och bidra till ett rikt
biologiskt liv bör nyplantering ständigt pågå.
Dessutom, och det ä r det centrala temat i mitt
resonemang, borde träden få bli fullödiga
medlemmar i samhället. Bakom varje fram-
gångsrik person (borde) finnas ett träd!

Men vore det inte roligt att komma tillbaka till
den plats man tillbringat sina första år? Borde
där inte stå en ek, en ask eller en tall som håg-
komst av din uppväxt? I doplunden kunde
man söka sitt ursprung och i trädens sus lyss-
na efter den dialekt som fortfarande ligger så
absolut rätt i talorganet.

I närheten av alla skolor borde också finnas
en plats, inte för champagnefrukost, utan för
plantering av examensträd. Hit kan man åter-
vända såväl enskilt som i grupp för att be-
grunda tillvarons nyckfulla gång. Trädet blir
bara resligare medan man själv böjs av ålder
och bekymmer.

Med kännedom om alla skilsmässor och för
den del också de dåliga trädplanteringsresul-
taten förstå r jag varför man inte längre vill
manifestera ett av livets vägskäl, bröllopet,
med ett symbolträd. Men det finns säkert and-
ra tillfällen i tillvaron då det inte är "helt fel"
att sätta, "typ" ett stamträd.

Kollektivt har vi desto fler möjligheter att
utnyttja träd och trädplantering i olika ritua-
ler/ tillställningar. Händelser av historisk art
är naturligtvis svåra att urskilja medan de på-

o

går. Men den i ingressen efterlysta Aterfören-
ingsskogen är dock något som dendrologiskt/
skogligt borde ha uppmärksammats. När det-
ta skrivs, mitt i sommaren, slår det mig att de
i inlandet så vanliga Hemvändarveckorna el-
ler olika festivalerna borde kunna kombine-
ras med någon form av trädplantering. Även
på hembygdsgården har stamträdet plats och
borde successivt ersätta den obligatoriska mid-
sommarstången.

Kunde vi inte bilda trädsamfälligheter som
köper in strategiskt belägna markstycken och
dit den kan gå som vill uppmärksamma nå-
gonting genom trädplantering? Föreningens
eldsjälar inventerar vackra träd, trädbestånd
m.m. samt samlar in frön till sin egen plant-
skola. Den senare innehåller uteslutande kli-
matiskt härdiga provenienser. Hit kan man

Stamträdet
Utan att ha ett färdigt program, så vill jag torg-
föra några tankar kring trädens plats i vårt
mentala landskap. Vi har visserligen begräns-
ningar av geologiska skä l (få trädarter), klima-
tologiska (dominerande barrträd, bladfällan-
de lövträd) samt praktiska/ hanteringsmässi-
ga (ovana vid arbete, få markägare osv). Men
träden har genom sin formrikedom, sin långa
livslängd och sin platstrogenhet så många po-
sitiva värden att ge oss att detta borde övervä-
ga nackdelarna.

Den heliga lunden, vårdträdet och senare
kyrkogårdens kollektiva samling av träd sym-
boliserade en gång samhörighet mellan en
plats och en släkt. Jag förstår varför detta sym-
boliska moment försvunnit. Den odlade jor-
den har idag mycket liten betydelse för vår
välfärd och vi sprids efter avslutad skolgång
över världens yta. Få är numera markägare.
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sedan gå och köpa sitt lilla träd och eventuellt
få hjälp och råd med övliga trädritualer vid
planteringen.

En avslutande uppmaning
Då jag varken är religiöst eller speciellt käns-
lomässigt begåvad skall jag inte ge några an-
visningar till kommande trädkult eller de för-
nimmelser man kan känna när man kramar ett
träd. Inte heller vill jag ge någon anvisning om
hur man med trädens bistånd drar olycka över
sina vederdelomän, fastän jag tillägnat mig
elementan inom den svarta magin. Blott av-
slutningsvis påstå att utvecklingen fjärmat oss
från trädens värld. Det arv vi få tt hanteras
passivt (genom beskärning eller avverkning)
eller är helt likgiltigt. Kollektivt görs dock en
del i offentliga miljöer för att med trädens hjälp
dana framtidens parker och officiella byggnad-
ers "naturanpassning". Men det vore glädjande
om vi lite till mans kunde fundera på hur vi
kan samarbeta med träden och låta dessa vara
med och förgylla vå r vardag. Det finns i detta

stycke inte några gränser
för vad man kan åstad-
komma. Det gäller bara
att ifrågasätta den kol-
lektiva värld, i vilken det
alltid ä r någon annan
som tar initiativet och
genomför å tgärden. Tag
tillfället i akt, gör någon-
ting vettigt, plantera
egenhändigt ett träd .

Noter
(1,Jag har hämtat en del uppgifter om träd i den östgöt-
ske bondens vardag frän Åström 1962 och Jacobsson
1985:68. För majstäng m.m. se Fossenius 1951,
Forsberg 1972.
(2)För historik se t.ex. Nolin 1999.
(3,Lindner 1935:331-334.
(4lKinman 1907:414.
(5)Odelberg 1908:107.
(6)Se t ex Redfield 1998:104f.
(7,Jfr Kardell 1998.
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Att krama ett träd
lär sig dagisbarnen
idag genom "Hitta
vilse"-programmet.

Why is it that we no longer plant memorial trees?
Why no baptismal trees, exam trees or nuptial
trees?
In the old days most farms had a memorial tree
creating a link between past, present and coming
generations.
In our urban society trees no longer have
symbolic value, which is a pity. I don't claim that
the planting of trees would improve our hearts
and enrich our souls, only that in the long run it
helps to create a better understanding of nature
and the environment.
And wouldn't it be nice to have your own memo-
rial tree to go back to when you are old and grey?

Om författaren
Lars Kardell är jägmästare och Skog.Dr. och innehar en
professur i miljöanpassat skogsbruk vid Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU). I förra numret av Lustgården
(1999 års edition) publicerades hans artikel "Om trädens
symbolvärden".
Tel. 018-67 20 02. E-post Anita.Stalhammar @ slv.slu.se

54 LUSTGARDEN 2000



Mannen som
pianterade träd
av Jean Giono (1895-1970)

Jean Gionos tänkvärda berättelse " L'homme qui plantait des arbres"
handlar om en gammal herde, som ägnade sitt liv åt att plantera träd.
Han lyckades därigenom förvandla ett ofruktbart område med dystra,
aggressiva invånare till ett landskap fyllt av blomdoft, fågelsång och
friskt flödande vatten.
Lustgården citerar här ett par korta avsnitt ur boken, som inte finns
publicerad på svenska.

Författaren gjorde år 1913 en lång fotvandring i de delar av Alperna
soni sänker sig ned mot Provence i södra Frankrike. Han slog läger på
högslätten i närheten av en förfallen och övergiven by.

fter fem timmars vandring hade jag ännu inte funnit vatten och hade
heller inga förhoppningar om att finna något. Överallt samma torka,
samma vissna gräs. Då tyckte jag mig se en liten svart silhuett långt

borta. Först trodde jag det var en ensam trädstubbe, men gick närmare på vinst
och förlust. Det var en herde. Ett femtiotal få r låg och vilade på den heta mar-
ken bredvid honom.

Han gav mig att dricka ur sin fältflaska och förde mig sedan till sin koja i en
sänka på högslä tten.

Denne man talade föga. Det är ofta så med ensamma människor. Men man
kände på sig att han var säker på sig själv och trygg i sig själv.

E

Hans hushå ll var i god ordning, porslinet var diskat, golvet sopat, bössan
smord; soppan kokade på spisen. Jag lade också märke till att han var nyrakad,
att alla knappar var väl isydda, och att hans kläder var lagade med sådan nog-

grannhet att lapparna inte syntes.
Vi kom genast överens om att jag skulle tillbringa natten hos honom. Nästa

by låg på mer än en dagsmarschs avstånd. Dessutom kände jag väl till hurdana
byarna är i detta område. Det finns fyra eller fem spridda långt ifrån varandra
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på bergssluttningarna, bland dungarna av stenek långt ifrån allfarvägarna. In-
vånarna är kolare som bränner träkol. Levnadsvillkoren är kärva och männis-
korna blir stingsliga genom bristen på kontakt med yttervärlden.

Herden hämtade en liten påse och hä llde ut en hög ekollon
på bordet. Han började noga undersöka dem, ett efter ett,
och sortera bort de dåliga. Jag erbjöd mig att hjälpa honom,
men han sade att det här var hans ensak. Och nä r jag såg hur
noggrant han arbetade insisterade jag inte. Därmed var vårt
samtal slut. När han hade lagt å t sidan en ganska stor hög
med utvalda ekollon delade han upp dem i grupper om tio.
Sedan sållade han bort de små och desom hade lä tta sprickor.
När han hade hundra felfria ollon framför sig avbröt han
arbetet och vi gick och lade oss.

Denne man utstrålade frid. Nästa morgon frågade jag honom om jag kunde
få vila hela dagen hos honom. Han fann detta alldeles naturligt eller, mera ex-
akt, han gav mig intryck av att ingenting kunde störa honom. Nästa morgon
drev han sin hjord på bete. Innan han gav sig iväg dränkte han de sorgf ä lligt
utvalda och noggrant räknade ekollonen i en spann vatten.

Jag lade märke till att han i stället för käpp tog med sig en halvannan meter
lång jä rnstång, tjock som en tumme. Jag slog in på en väg som gick parallellt
med hans. Betet för hans djur låg i en dalsänka. Han lämnade den lilla hjorden
att vaktas av hunden och kom upp till den plats där jag befann mig. Jag var
rädd att han kom för att tillrättavisa mig för min självsvåldighet men inte alls,
det var hans rutt och han inbjöd mig att följa med om jag inte hade något bättre
för mig. Han gick ytterligare 200 meter uppåt.

När han kommit till den plats där han ville vara började han stöta sin järnstav
i marken. På det sä ttet gjorde han ett hå l där han placerade ett ekollon, varefter
han fyllde igen hålet. Han planterade ekar. Jag frågade honom om det var hans
mark. Han svarade nej. Visste han vems den var? Det visste han inte. Han an-
tog att det var en allmänning, eller kanske den tillhörde folk som inte brydde
sig om den. Han planterade därefter med stor noggrannhet sina etthundra ol-
lon.

Efter middagsmålet å terupptog han arbetet. I tre år hade han planterat i den-
na ödemark. Han hade redan planterat 100 000 ollon, av vilka 20 000 hade tagit
sig. Av de 20 000 räknade han med att förlora hälften genom angrepp av gna-
gare eller andra omständigheter som man inte råder över. Det å terstod alltså
10 000 ekar som skulle växa på en plats där det tidigare inte hade funnits nå-
gonting.

Och det var nu som jag frågade mig vilken ålder denne man hade. Han var
uppenbarligen över 50. Femtiofem, sade han. Han hette Elzéard Bouffier och
hade ägt en bondgård på slätten. Där hade han levt sitt liv.
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Han hade förlorat sin ende son, sedan sin hustru. Då hade han dragit sig
tillbaka till ensamheten där han njöt av att leva i lugn och ro med sin hund och
sina får. Han hade insett att trakten var dödsdömd på grund av bristen på träd.
Han tillade att eftersom han inte hade någon viktigare för sig så hade han be-
slutat sig för att ändra på detta sakernas tillstånd.

Eftersom jag själv trots min ungdom levde i ensamhet visste jag hur man
handskas med ensamma människosjälar. Men ändå begick jag ett fel. Just på
grund av min ungdom måste jag tänka på framtiden. Jag sade till honom att
dessa tiotusen ekar ju skulle vara magnifika om trettio år. Han svarade mig
enkelt att om Gud lä t honom leva skulle han inom trettio år ha planterat så
många fler att dessa tio tusen skulle vara som en droppe i havet.

För övrigt studerade han förökning av bok och hade i närheten av sitt hus
anlagt en plantskola för bokollon. Plantorna som han skyddade från fåren med
ett galler, hade tagit sig fint. Han tänkte likaså, så sade han mig, plantera björ-
kar på stä llen där det fanns fuktighet någon meter ned i marken.

Vi skildes å t följande dag.

Å ret därpå kow första världskriget, och först efter fem år
återvände författaren till ödemarken i Provence.

andet hade inte förändrat sig. Men ändå upptäckte jag på andra sidan
den förfallna byn i fjärran ett slags grått dis som täckte höjderna som
en matta .

Jag hade sett så många människor dö under fem år att jag lä tt kunde före-
ställa mig att Elzéard Bouffier kunde vara död, särskilt som man när man är
tjugo år betraktar femtioåringar som åldringar. Men han var inte död. Han var
till och med vid prima liv och hade bytt yrke. Han hade nu inte mer än fyra får,
men i stället ett hundratal bikupor. Han hade gjort sig av med fåren, som ho-
tade hans trädplanteringar. Han hade inte alls brytt sig om kriget, utan hade
oberört fortsatt att plantera.

Ekarna från 1910 var nu tio å r gamla och högre än han och jag. Det var
imponerande syn. Jag var bokstavligen mållös, och eftersom han inte sade nå-
got så tillbringade vi dagen med att under tystnad promenera i hans skog. Den
bestod av tre delar, elva km på längden och tre km på största bredden. När jag
erinrade mig att allt detta härrörde från denne mans händer och hjärta, utan
tekniska hjälpmedel, gick det upp för mig att människan kan vara lika effektiv
som Gud på andra områden än förstörelsens.

Han hade fullföljt sin idé, och bokarna som räckte mig till axlarna var beviset.
Ekarna växte tä tt och hade passerat den ålder då de kunde skadas av gnagare.
Om ödet ville förstöra detta verk måste det i fortsättningen förlita sig på cykloner.
Han visade mig underbara björkdungar från ungefär 1915 då jag ännu käm-
pade vid Verdun. Överallt där han förmodade att det fanns fuktighet under
ytan hade han planterat björkar. De stod nu späda och slanka som unga flickor.

L

en
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När jag kom ned i byarna såg jag att det fanns vatten i bäckar som hade varit
torra i generationer. Det var den mest storartade kedjereaktion jag någonsin
sett. Med vattnet återkom pil, sälg, ängar, trädgårdar, blommor - och en me-
ning med livet.

Men förändringen gick så långsamt att man vande sig och inte blev förvånad.
Jägarna som jagade harar eller vildsvin i dessa ensliga nejder hade vä l lagt
märke till att små skott av träd sköt upp men de hänförde detta till någon natu-
rens nyck. Därför var det ingen som rubbade denne mans verk. Om man hade
anat att det fanns hade man kanske motarbetat det. Det förblev fördolt. Vem i
byarna där nere eller hos myndigheterna hade kunna föreställa sig en sådan
osjälviskhet kombinerad med envishet?

F rån 1920 och framåt besökte jag Elzéard Bouffier minst en gång om året.
Jag såg honom aldrig svikta eller tvivla. Och vem vet om det inte var
Gud själv som drev honom! Jag har inte hållit räkning på hans motgångar.

Man kan lätt föreställa sig vilka vedervärdigheter man måste övervinna för att
lyckas med sitt företag; att man måste kämpa mot förtvivlan för att försä kra sig
om seger för en sådan lidelse. Han hade under ett å r planterat mer än tiotusen

o

lönnar. Alla dog. Aret därpå övergav han lönnarna för att fortsä tta med bo-
karna som lyckades ännu bättre än ekarna.

För att få en föreställning om denne mans karaktä r få r vi inte glömma att han
levde i total ensamhet - så total att han mot slutet av sitt liv förlorade vanan att
tala. Eller kanske han inte längre insåg nyttan av den?

o

Ar1933 fick han besök av en förbluffad skogvaktare. Denne tjänsteman beord-
rade honom att inte göra upp eld utomhus för att inte äventyra tillväxten av
"naturskogen". Ty det var första gången, sade denne troskyldige yngling, som
man såg en skog växa upp av sig själv.

I fortsättningen berättas hur hela mi/ ndighetsdelegationer koni för
att besiktiga den " naturliga skogen" och hur överheten talade mänga
" onödiga ord ". Författaren träffade den gande herden för sista gängen
i juni 1945, dä han var 87 är gammal. Allt var nu förändrat. Luften
var fylld av väldoft. Bäckarna porlade och ett brus kom frän höjderna
- det var vinden som susade i trädkronorna. Och människorna hade
kommit ur sin fattigdom och fätt livslusten tillbaka. Elzéard Bouffier
avled stilla är 1947.

Ur "L'homme qui plantait des arbres" (Gallimard 1980)
Översättning: Siv Söderlund

Hur trovärdig är den här berättelsen ur dendrologisk synvinkel ?
Får vi be Lustgårdens läsare ge sina synpunkter?
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Mer än 200 hagtornsarter
i baltiskt arboretum

av Lennarth Jonsson

Ett av Europas största arboreta, Nationella Botaniska Trädgården i Lettland,
ligger i den lilla staden Salaspils 18 km öster om Riga.

Här presenteras trädgården, som bl.a. har en stor Crataegus-samling
samt några intressanta pågående projekt.

EstlandI svensk historia ä r Salaspils (Kirkholm) känt
från ett slag år 1605 då en polsk armé på 3000
man i grunden slog en mångdubbelt större
svensk armé, som under Karl IX skulle erövra
Riga. Slaget fick den svenska krigsledningen
att inse att en modernisering av armén var
nödvändig.16 år senare kundesvenskarna inta
Riga!

Ett mörkt minne frå n andra världskriget är
att i Salaspils fanns ett koncentrationsläger där
bl.a. en stor del av Rigas stora judiska befolk-
ning avrättades.

Under den sovjetiska ockupationen inrätta-
des i Salaspils ett fysikinstitut som bl.a. arbe-
tade med den militära användningen av kärn-
klyvning. Institutet ingår idag i Lettlands Uni-
versitet. Spår frå n den tidigare forskningen Högvintern sätter in runt den16 december och
finns dock på ett område i Nationella Botanis- varar i ca 71 dygn. Den lägsta noterade tem-
ka Trädgå rden, som var avspärrat för andra peraturen -41 °C uppfnättes nyårsafton 1978.
än institutet. Där växer idag ett antal furor med Tjälen går normalt 40 cm djupt och snötäcke
vackert lysande röda stammar som varit starkt har man i medeltal 90 dygn. Den frostfria pe-

rioden är normalt160 dygn. Statistiskt infaller
42 dygn med töväder under vintern. Den sista
vårfrosten i luften har noterats den 4 maj och
på marken den 30 maj. Den första höstfrosten
kommer vanligen runt den 1 oktober.

o

Årsnederbörden är 559 mm varav 318 mm
faller i maj-september.

Trädgården täcker 136 ha varav ca 40 % är

LettlandRIGA

•Salaspils
(Kirkholm)

» uepaja
wBarta

Kalnfski ^

Nord-
gräns rV- Daugaspils
för LitauenJaven- u*w—bok

1 cm på kartan = 50 km

Trädgården ligger ca 14 m över havet. Mar-
ken är nästan plan, med en knappt märkbar

o

höjning på ca 5 m i östra delen. Arsmedeltem-
peraturen är + 5,7 °C. Januari är den kallaste
månaden (-4,6 °C), juli den varmaste (+17,5°C).

bestrå lade före planteringen.

Stränga vintrar i flackt område
Efter det att Lettland å terfick sin självstän-
dighet 1991 kallas trädgården i Salaspils den
Nationella Botaniska Trädgården - för att mar-
kera en skillnad till Rigas, som sorterar under
universitetet.

59LUSTGARDEN 2000



gif terna för följande arter). Cotoneaster 110, Sa-
lix 200, Populus 160, Berberis 110, Sorbus 130,
Malus 80) och Rosa, 100 arter och 1050 sorter.

Barrträdssamlingen innehåller inte mindre
än 771 taxa varav Abies 44, Chamaecyparis 149,
Juniperus175, Picea 126, Pinus 82 och Taxus 97.

I plantskolan finns också en samling av
dvärgbarrväxter och l ångsamväxande barr-
växter på över 600 taxa. Vidare skall nämnas
att samlingen av ljung är omfattande med tan-
ke på att lokalklimatet ä r av mer kontinental
typ än i Skandinavien: Calluna 80 och Erica 25.

Självfallet finns ett herbarium, där mer än
65 000 ark huvudsakligen representerar den
inhemska floran. Dessutom organiseras en frö-
och kottsamling.

Inte minst viktigt är biblioteket med mer än
30 000 publikationer (å r 1982). Tyvä rr ä r
tillgängligheten begränsad för den som inte ä r
kunnig i lettiska eller ryska, även om vissa
resuméer på engelska förekommer. Det gäller
forskningsrapporter som publiceras i Dail-
darznieciba (Växtintroduktion och grönom-
råden i Lettland) och Tautsaimnieciba derigie
augi (Ekonomiväxter). Under sovjettiden fanns
här Rådet för Baltiska Botaniska Trädgårdar
som publicerade vetenskapliga artiklar frå n
alla samlingar i Baltikum i "Botaniska trädgår-
dar i Baltikum" t.ex. en rapport om skadorna
efter den svåra vintern 1978/79.

Från Salaspils fördelas material till andra
institutioner och försöksstationer runt om i
Lettland för att testas under olika förhållan-
den - Lettland brukar delas in i fyra klimat-
områden från väst till öst - men också för att
öka variationen i offentliga och privata plan-
teringar. Dessutom säljer man årligen en hel
del växter, fröer och annat förökningsmateri-
al. Trädgården har en egen affä r i Riga och en
kiosk i Salaspils för försäljningen.Trädgårdens
ekonomi stå r i nivå med staten Lettlands. Där-
för måste man tillgripa alla metoder att få in
medel att finansiera verksamheten.

Lite lettisk trädgårdshistoria
I hortikulturellt avseende intar Lettland (Livland)
traditionellt en ledande roll i Baltikum. Framförallt
skall Maximilian von Sivers på Römershof (Skriv-
ers), Friedrich von Berg på Sagnitz (Sangaste) och
Walter von Engelhardt - senare verksam i Düssel-
dorf som trädgårdsdirektör och en av Tysklands
stora teoretiker i trädgårdsarkitektur - nämnas.
Intresset för hortikultur hos den livländska adeln
skapade en marknad för plantskolor.
Redan i början av 1800-talet fanns i Riga plant-
skolorna J. Zigra och K. Wagner och från 1836 den
välkända firman C.W. Schoch som upprätthöll
förbindelse med en av dåtidens främsta plantskolor
i Centraleuropa, L. Späth i Berlin. För att möta den
växande marknaden flyttade Schoch år 1898 till
förstaden Kirkholm (lett. Salaspils, ty. Kirchholm).
Kort efter andra världskriget satte lettiska jordbruks-
departementet upp ett nät av försöksgårdar över
hela landet. Schochs konfiskerade plantskola i
Salaspils kom att ingå i detta system. Man upp-
märksammade då den rika samlingen (över 2000
taxa) som fortfarande fanns kvar från Schochs tid.
Därför anlades där 1956 en ny botanisk trädgård -
denna gång under den lettiska vetenskaps-
akademin i linje med den sovjetiska traditionen.

avsatt till permanenta anläggningar och plan-
teringar, 45 ha till arboretum, och 4,5 ha till
rosarium, perenner och plantskola för växtin-
troduktioner. Dessutom finns det laboratori-
er, växthus för försök, växthus för tropiska-
subtropiska växter och lagerhus för lökar och
knölar.

Resten av marken upptas av avdelningen för
förökning av introducerade växter med en stor
plantskola och ett växthuskomplex på 9000 m2

samt ett växthus för växtkarantän. En försöks-
station för prydnadsväxter ligger också inom
området.

Stora samlingar
Basen för forskningen är en växtsamling på
8 584 arter (år 1982), som samtliga redovisas
med angivande av ursprung och planterings-
år i en bok utgiven 1983.

Särskilt omfattande är samlingen av släkt-
ena Crataegus, 210 taxa (år 1995, liksom upp-
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Pågående projekt
Dendroflora-avdelningen bedriver för närva-
rande i mån av ekonomiska resurser ett antal
långtidsprojekt. Avdelningen leddes fram till
1998 av numera framlidne dr. Raimonds Ci-
novskis som under de senaste decennierna
varit Baltikums ledande taxonom med särskilt
intresse för Crataegus. Bl .a. publicerade han en
monografi: "Hagtorn i baltiska området", där
19 nya arter beskrivs. Avhandlingen är base-
rad på studier av ett mycket stort material.
Andra släkten som studeras är Sorbus, Berbe-
ris, Salix, Populus, Rosa, Calluna, Erica.

Bland projekten kan nämnas Lettlands den-
droflora, Stora träd, Förändringar i klorofyll-
halter, Inventering av gamla parker och Utvär-
dering av lä rk.

Vildväxande storträd i Lettland
Under de senaste 20 åren har omkring 3000
storträd registrerats i Lettland, trots att tusen-
tals stora och gamla träd förstördes under den
50-åriga sovjetiska ockupationen. Träden har
överlevt i parker vid de gamla adelsgodsen,
längs floder och åar, vid skogsbryn, runt hus
på landet, i åkrar och trädor, på begravnings-
platser och på svårå tkomliga platser. Eken,
Quercus robur,är det oftast registrerade trädet,
mer sällan f örekommer lind (Tiliä cordata ),
skogsalm (Ulmus glabra), tall ( Pinus silvestris),
gran ( Picea abies ), ask ( Fraxinus excelsior), en
( juniperus communis ), m.fl .

Den äldsta eken i Lettland är Senchu-eken
med 10 m omkrets (vår Rumskulla-ek har om-
kretsen 13 m), den grövsta vresalmen (Ulmus
laevis) är 7,4 m, den grövsta tallen 4,4 m.

Tidigare har rapporteringen gjorts av olika
personer vilket förorsakat felaktigheter. Under
de två senaste åren har flera hundra träd kon-
trollerats av en särskild grupp som ska rap-
portera även i fortsä ttningen för att registret
skall bli konsekvent.

I tre naturskyddsområden har stormar på
senare år svårt skadat de skyddsvärda stor-
träden. Luftföroreningar har också påverkat
dem. Mer än 30 stortallar har vissnat och flera
gamla ekar har dött ( ck-tracheomycosis ) efter an-
grepp av Ophiostoma och andra svampar som
sprids av insekter och andra skadedjur samt
människor som kapar grenar med ej rengjor-
da verktyg.

Under de senaste 10 åren har man märkt en
tillbakagång för eken. Almsjukan iakttogs för-
sta gången på 1950-talet men det är framför
allt skogsalmen som angrips, och i mindre
omfattning vresalmen.

Det finns idag ingen strategi för hur man
skall bevara storträd i Lettland. Dr. Cinovskis
vill därför göra en systematisk genomgång för
att upprätta en databank och utarbeta en stra-
tegi med denna som bas.

Lettlands dendroflora
Sedan 30 år hå ller man på att sammanställa
och publicera Lettlands dendroflora. Man gör
en noggrann kontroll av alla i Lettland före-
kommande taxa, inklusive så systematiskt
komplicerade slä kten som Crataegus, Rosa,
Populus, Salix, Tiliä och Cotoneaster.

I arbetet ingår att bestä mma vinterhärdig-
heten hos växtintroduktioner. Hittills har över
5000 objekt undersökts i hela Lettland .

Särskild uppmärksamhet har ägnats å t ut-
rotningshotade arter inom Taxus, Hedera, Co-
toneaster, Rosa m.fl., dynamiken i arternas
spridning och orsakerna till deras försvinnan-
de. I Barta skyddsområde finns det t.ex. inte
längre några idegranar, medan idegranarna i
Kalniskis skyddsområde framgångsrikt sätter
frö och sprider sig i omgivningen. Det finns
ännu tre lokaler för baltisk murgröna i Kalni-
ski-området fastän man ansåg den utrotad.
Nordgränsen för avenbok (Carpinus betulus)
följer i Lettland ungefä r Bartåns dalgång från
strax söder om Liepaja till Skuodas i Litauen.
Nya arter för Lettland är bl.a. Sorbus theodori
och Cotoneaster scandinavicus.

61LUSTGARDEN 2000



skogsbeståndet i Lettland. Det är faktiskt mer
än vad ek, ask, lind och alm utgör tillsammans.

Första lärkplantskolan fanns redan på 1830-
talet men det dröjde till 1950-talet innan lä rk-

planteringarna fick en större omfattning i och
med att Larix sibirica Ledeb. kom till använd-
ning. Den hade tidigare sällan använts i större
planteringar eftersom den är mycket känslig
för lärkkräfta Lachnellula willcommii. Om flera
arter, t.ex. Larix ledebourii (Rupr.) Cin. (syn. L.
russica (Endlicher) Sabine ex Trautvetter) eller
Larix decidua Mill., finns i samma plantering
kan även de angripas. Mindre mottaglig ä r ja-
pansk lä rk, Larix kaempferi som i rena bestånd
inte angrips alls.

Angreppen börjar uppträda när plantering-
arna blir 40 å r och mer. Även i planteringar
blandade med gran förlorar Iä rken på sikt ef-
tersom lärken är ljuskrävande.

Förändringar i klorofyllhalter
Projektet gäller klorofyll A och B, karotenoi-
der och mineraler (K, Ca, P, Mg, Mn, Fe, Zn,
Cu) i 3-, 2-, och 1-åriga tallbarr under ett år i
olika distrikt i Lettland.

1 början av1990-talet gjorde Dendroflora-la-
boratoriet en undersökning av tallbarr. Man
observerade då att tallens årstillväxt hade
minskat från 40 - 50 cm till 10 -30 cm samti-
digt som barren hade få tt mörka och ljusa
fläckar.

Från maj 1993 till maj 1994 insamlades tall-
barr av olika ålder i tre distrikt i nordvästra
och sydvästra Lettland. Resultatet visade att
under höst-vinter minskade klorofyll A med-
an B ökade. Det omvända förhållandet rådde
under april-maj. Klorofyll B är mer stresstole-
rant. Dessutom är halten klorofyll högre i äld-
re barr. Karotenoider nådde sitt maximum i
mitten av sommaren och vintern. Man konsta-
terade att ökad halt fosfor och magnesium har
skadlig inverkan på fotosyntesen hos tall.
Mä tningen av 1-3-åriga grenar visade att
längdtillväxten året därpå var beroende på
antalet barr innevarande år.

Tallen i Baltikum är av mycket hög kvalitet
som virke, och "Rigafur"är fortfarande ett be-
grepp på världsmarknaden.

Under andra världskriget blåste frö från Lett-
land till Gotland, där det idag finns ett bestånd
av den baltiska "tallrasen".

Perenner
Utöver den stora samlingen av vedartade väx-
ter i Salaspils finns även perenner på vilka man
bedriver forsknings- och utvecklingsarbeten.
Det som mest uppmä rksammats i väst ä r för-
ädlingen av liljor. I detta sammanhang måste
nämnas Lilium Balticum, ett för hela Baltikum
gemensamt liljesä lIskap som är på stark fram-
marsch. Nestorn i Lettland är en amatör: den
pensionerade skolläraren Janis Vasarietis som
själv har tagit fram över 200 olika liljesorter.

Lennarth Jonsson, Lindesnäsv. 8, 371 45, Karlskrona

Inventering av gamla parker
och Utvärdering av lärk

o

Återlämning av konfiskerad mark har påbör-
jats. Med anledning av det började man på nytt
inventera gamla parker och utvärdera vilka
områden som bör skyddas. Redan före 1991
har191 värdefulla gamla parker skyddats, ofta
f .d. balttyska gods, och sedan 1992 har man
inventerat ytterligare närmare 300 parker.

Utvärderingen av lärk gäller Larix Mill, för
skogsbruk. För närvarande utgör lärk1,1 % av
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Arboretet på Milde
av Cornelis C. Berg
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Hovedbygningen
på Store Milde
herregå rd.

Arboretet på Milde ligger på Mildehalvøya ca 22 km söder om Bergen.
Det har anorfrån en 1500-talsherrgård. Sedan Stiftelsen Det Norske Arboret

tog över år 1971 har en del av Store Milde herrgård utvecklats till ett arboretum
av hög klass, med särskilt ansvar att så fullständigt som möjligt

presentera träd som lämpar sig för norska förhållanden.

som jord- og skogbruk frem til etableringen
av arboretet.

Gjennom lang tid, særlig i 20-årene, har det
blitt satset på innplanting av mange forskjelli-
ge bartre ( Picea, Larix, Tsuga m.m.)

Området arboretet disponerer var en del av
en herregård som eksisterte fra begynnelse av
det 16. århundre og som i sin glansperiode
omfattet hele Milde-halvøya. I begynnelsen av
1900-tallet ble eiendommen overtatt av Fana
kommune. En del av gården med hovedbyg-
ninger ble stilt til disposisjon for Fana folke-
høgskule.

Rundt hovedbygningen finnes elementer av
en hage anlagt i barokkstil for minst 300 å r si-
den, noe som årringanalyse av buksbom ( Bux-
us sempervirens) viste. Ved siden av de gamle
buksbom-busker finnes det mer eller mindre
forvillet bl. a. Crocus venins («Mildekrokus»),
Lilium martagon og Myrrhis odorata.

En del av eiendommen ble etter hvert om-
disponert til utbygging av et aldershjem. Res-
ten, med bare et fjøs som bygning, ble drevet

Historien
Kort før Fana kommune ble slå tt sammen med
Bergen kommune, ble gården (53 hektar) stilt
til disposisjon for Stiftelsen Det norske arbo-
ret.

Fritz C. Rieber var en innflytelsesrik forret-
ningsmann i Bergen. Ut fra sin store interesse
for kultur og samfunnsliv i byen, tok han ini-
tiativet til etablering av et arboret på Milde.
Stiftelsen Det norske arboret ble opprettet i
1971. Rieber var den drivende kraft ved eta-
bleringen av arboretet og sammen med repre-
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boretet. Fritz Rieber og
fru Tordis Rieber skjen-
ket et 4-å rig gave-profes-
sorat. Startkapitalen var
kr. 600 000.

Arboretet har en om-
fattende formå lspara-
graf , med som grunn-
leggende aktivitet av en
mest mulig fullstendig

ÿ representasjon av tre-
J vekst, både arter og va-

rianter, som egner seg
for norske forhold, knyt-
tet til hovedformå l :
forskning, undervisning,
hagebruk, osv.

sentanter fra Univer-
sitetet i Ber ;
Landbruksde-
partementet ,
Fana og Bergen
kommuner, fikk
han i gang organi-
sasjonen og det prak-
tiske grunnlaget for ar-
boretet. Senere har •

Hordaland Fylkeskom- \
mune kommet med i |
samarbeidet.

Universitetet i Bergen
påtok seg ansvaret for
oppbygging av en vit-
enskapelig stab ved ar-

Store Milde herregård med hagen innenfor
steinmurene. Rekonstruksjon av

kulturhistorikeren Schnitler
(fra C. W. Schnitler, Norske haver i gammel

og ny tid, 1915-1916).
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Området arboretet forvalter er små-
kupert med som høyeste punkt
41 m.o.h. En del er dekket
av furuskog, en del
med skog av
løvtrær som eik
(Quercus robur),
kirsebær ( Pru-
nus avium ) og|y
lind (Tiliä corda-

ta) og deler har
gamle planting-
er med bartrær
som gran og lerk.
En del av områ-
det har åpne felt
som tidligere ble

brukt som slåtteeng. Ved utbyg-
gingen av arboretet prøver

en å ta vare på hoved-
elementene i vege-

tasjonen og kul-
turlandskapet:

Utplanting
av kultivar-
samlinger i
åpne felt og
artene i mer
naturprege-
de områder,
brukav lokal
geografisk
navnsetting
m.m.

Arboretet
har en strandlinje på ca. 4 km ved Fanafjorden
og grenser videre til friluftsområder med po-
pulære badeplasser, private eiendommer med
skog, boliger eller hytter. Arboretets område
er ikke gjerdet inn, har en offentlig vei inn i
området, og land- og skogbruksvirksomhet
like utenfor.

Alle disse elementer/ forhold, de historiske,
landskapsaktige og bruksmessige, skaper en
unik situasjon som kan utnyttes til realisering
av stiftelsens additional formål. Nylig ble til-
grensende private områder regulert til arbo-
ret og friluftsinteresser. Dette skaper mulig-
het til utvidelse av parkeringsplass og større
planteområder for arboretet.

«¥ <-

«Blondehuset»: ble bygget i første halvdel av 1900-tallet,
var tidligere eiet av Neumann-familien i Bergen. Huset måtte

rives, ble lagret i 15 år og gjenreist i 1991-1992 i arboretet.
Tegning av Hendrieke Berg, kort etter gjenreising av bygget.

TRETTÅLEN

LANGEMYRA W

Utbygging
De første femten år fikk arboretet en rask opp-
bygging av samlingene. Det ble ledet av førs-
teamanuensis Poul Søndergaard og overgart-
ner Magne Sandvik. I denne perioden ble det
bygget en administrasjonsbygning, en drifts-
bygning, veksthus,og garasje. Dette var et godt
utgangspunkt for videre utbygging.

I de følgende ti år gikk oppbyggingen av

STORÉBRANDANESET «

65LUSTGARDEN 2000



Rhododendron wasonii Hemsl. & E. H. Wilson,
fra Arboretet på Milde (akvarell Hendrieke
Berg, mars 1995).

diene i plantemateriale som ble og ville bli
samlet inn.

Dette ble til en viss grad realisert, forskning
og utprøvingsarbeid kom i gang og er og vil
bli særlig knyttet til rogn og asal (Sorbus-ar-
ter) og kristtorn ( llex aquifolium). En infor-
masjonskonsulent ble ansatt, og ved gjenrei-
sing av «Blondehuset» fikk arboretet et møte-
senter og et potensielt informasjonssenter, og
veksthuskapasiteten ble betydelig utvidet. Vi-
dere ble det etablert en avdeling for kultivarer
av Rhododendron, og rosariet ble omlagt og
betraktelig utvidet.

Rhododendron dannami L, (akvarell
Hendrieke Berg, april 1997).

samlingene mindre fort. Dette hadde forskjel-
lige mer eller mindre sammenhengende årsa-
ker. Den viktigste var realiseringen av Univer-
sitetet i Bergens plan om å bygge en ny bota-
nisk hage på Milde for hvilken en del av arbo-
retets areal ble reservert. Dette ville skape et
variert botanisk miljø med forskning og utad-
rettet virksomhet som samtidig kunne bli ut-
stilt i den gamle botaniske hagen (Muséhagen)
i byen. Dette krevde etablering av en infra-
struktur for integrert drift og administrasjon
som kunne bære utbyggingen av Botanisk
hage, videre utbygging av arboretet, satsing
på forskning, forsøk og informasjonsvirksom-
het. Videre skulle det bli etablert vitenskape-
lige og tekniske rutiner for ivaretakelse av ver-

Formål
Med utgangspunkt i arboretets første formåls-
paragraf, er de oseaniske klimaforholdene i
Bergens-området utmerket til trevekst - utprø-
ving av trevekst fra områder i verden med lik-
nende klimaforhold. Beplantningen i arbore-
tet er delvis basert på plantegeografisk prin-
sipp, delvis på taksonomisk prinsipp, delvis
på økologisk prinsipp. Arter av trær er stort
sett utplantet i eksisterende vegetasjon og
mark, kultivar-samlingen stort sett i avdelinger
med parkanlegg, arter av småbusker i anlegg
nær driftsbygningen.
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Drimys winteri G. Forst. & J. R. Forst, (foto
fra undervisningsarkiv, C. C. Berg).

bedriftens 150-års-jubileum. Videre førte det
til at Den norske Rhododendron-forening ble
stiftet i 1997.

2. Avdelingen for planter fra den sørlige
halvkule, bl. a. fra New Zealand og Chile.
Araucaria araucaria (apeskrekk) materiale fra
flere provenienser, arter av Nothofagus (sør-
bok), arter av busker og dvergbusker i en egen
avdeling med bl .a. mange arter av Hehe
( Scrophulariaceae ), Embothrium coccineum
( Proteaceae) og Prostanthcra cuneata (Lamiaceae).

3. Rosariet og avdelingen for rosefamilien.
Rosariet ble nylig omlagt for å bli lettere
tilgjengelig for rullestolbrukere og samlingene
ble utvidet med flere arter og gamle og mo-
derne kultivarer (totalt ca. 500 aksesjoner).
Delvis i sammenheng med amanuensis Per
Harald Salvesens forskningsinteresse for
Sorbus, er det blitt fokusert på rosefamilien. En
del av den nordiske genbanksamlingen for
Sorbus vil bli etablert på Milde.

4. Kristtorn-samlingen. Det er blitt hentet inn
en stor del varieteter innen Ilex aquifolium på
Vestlandet knyttet til utprøving for produk-

sjon av snittgrønt.
5. Avdeling for norske busker og trær. Er

nylig opprettet for å vise diversitetet i innfødte

Embothrium coccineum G. Forst . & J. R. Forst.,
Arboretet på Milde (foto Brynjulv Litlere, 1998).

Avdelinger
Noen av de mer eller mindre vel-etablerte av-
delinger og samlinger er de følgende.

Ì . Rhododendron-samlingene. Professor Per
Magnus Jørgensen engasjerte seg i oppbygg-
ingen av samlingene arter (ca. 200) og kultiva-
rer (ca. 400) av Rhododendron som er blitt de
viktigste i Skandinavia. Samlingene har han
nylig (1996) beskrevet i boken «Rhododendron
i Det norske arboret på Milde». Denne (histo-
riske) interesse for slekten førte også til at Ber-
gen profilerte seg som «Rhododendronens by»

med et «Rhododendrarium» i by-senteret og
andre beplantninger i byen og langs byens inn-
fartsveier. Plantene er for en stor del donert
av firma Rieber og Søn A/S i forbindelse med
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treslag primært med edukativt mål.
6. Avdeling for Østasiatiske trær. Den om-

fatter bl. a. Rhododendron-artsamlingen, en ja-
pansk avdeling med materiale fra egne inn-
samlinger, materiale av forskjellige bartreslek-
ter (Abies, Picea, Pinus), fine bestander av Tro-
chodendron aralioides og av arter av Stezvartia
(Theaceae).

7. Avdeling for varmekjære arter. En av-
deling i den delen av arboretet som har de
beste klimatologiske forhold til utprøving av
arter med usikker overlevingssjanse. Der vil
man finne overraskelser som Broussonetia
papyrifera (Moraceae), Drimys winteri (Wintera-
ceae) og Osmanthus suavis (Oleaceae) som har
overlevd i noen år og som ser ut til å trives.

8. Blant de samlinger og avdelinger for
materiale av forskjelle slekter som Bjørk (Bet-
ula),Kornell (Cornus),Or (Alnus),er samlingen
av Lønn (Acer) den viktigste.

9. Avdeling for lyng og dvergkoniferer.
Denne avdelingen ble nylig etablert og skal
bygges opp videre. Lynghagen er en gave fra
Arboretets venneforenig, gitt i sammenheng
med arboretets 25-års-jubileum.

10. Avdeling for Oleaceae og Caprifoliaceae.
Arter og kultivarer av disse familier er blitt
plantet i Botanisk hage, som er nå under ut-
bygging.

gjøre anlegget maksimalt tilgjengelig for funk-
sjonshemmede, bl.a. rullestolbrukere. Etiket-
tering av samlingene er blitt forbedret, og de
fleste plantene er merket med norske navn.
Hvert år biir det i tiden der Rhododendron-
blomstringen er på sitt beste, organisert «Ar-
boretets dag», et tiltak som blir stadig mer
populært.

Driften av arboretet finansieres av de offent-
lige bidragsytere, med Universitetet i Bergen i
spissen. En stor del av investeringene, særlig
til nye samlinger og anlegg, er finansiert ved
hjelp av donasjoner fra legater og fond. Orga-
nisering av driften av arboretet og botanisk
hage på Milde og administrasjon til dette er i
dag samkjørt i Senter for arboret- og hagedrift.
Dette medf ører at skillelinjer mellom person-
ale med hensyn til tilknytning til de forskjelli-
ge virksomhetene er blitt svakere. Formelt er
en professor, en amanuensis, tre gartnere, en
informsjonskonsulent og deler av en adminis-
trativ stilling knyttet til arboretets virksomhet.

Etter lang tids venting kom utbyggingen av
den botaniske hage på Milde i gang omkring
1980, og den ble åpnet av Sir Ghillean Prance,
direktør av «The Royal Botanic Gardens» i
Kew. Markeringen på Botanisk hage ble ar-
rangert sammen med arboretets 25-år jubi-
leum.

11985 ble «Arboretets venner» stiftet, en for-
ening som pr. idag har ca. 600 medlemmer.
Denne foreningen utgjør en betydelig støtte til
arboretets virksomhet. En del av medlemme-
ne har fått opplæring som guider.

Bruk av anlegget
Anlegget, samlingene og dokumentasjonen
blir brukt til forskning, undervisning og
omvisning, samarbeid med produksjonshage-
bruk, og rekreasjon. Antall besøkende (en del
planteinteresserte, de fleste for rekreasjon) økte
betydelig etter den store dekning Arboretets
20-års jubileum fikk i media, der det ble lagt
vekt på å få arboretet bedre kjent særlig i
nærsamfunnet, og dermed sikre støtte til ar-
boretets videre utvikling.

Publikumstallet har vært stadig økende (pr.i
dag anslagsvis 70 000). Det er arbeidet for å

Takk til prosjektleder Brynjulv Litlere for kommentar og
korrektur.

Om forfatteren
Cornells C. Berg er professor i botanikk ved
Universitetet i Bergen, direktør emeritus ved Det
norske arboret og forsker på taxonomien av de
tropiske plantefamilier Moraceae og Cecropiaceae.
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Dansk trädgårdskonst

Med vinden som
formgivare

Text och foto: Sven-Ingvar Andersson

De öppna böljande slätterna ger spelrum åt de vindar som präglat
det danska landskapet. Träden hukar sig i de västliga stormarna,

och trädgårdarna skyddas av planteringar som ger lä
- och bildar rum där det är behagligt för människor att vistas.

Ska man välja ett enda exempel på dansk trädgårdskonst får det bli
koloniträdgårdarna i Nærum, säger Sven-Ingvar Andersson.

karakteristik av Skåne. Anledningen är uppen-
bar. I geologiskt avseende hör större delar av
Skåne liksom Danmark till den Mellaneuro-
peiska sänkan och övriga naturgeografiska
förhållanden speglar här liksom överallt an-
nars i världen de geologiska förutsättningar-

Den svenska trädgården är en glänta i skogen,
sa Sven Hermelin. Det kan stå ett vårdträd på
tunet och ett par fruktträd vid knuten, men
gården skall ligga fritt i landskapet. Skam den
bonde, som inte kan hålla träd och sly på av-
stånd från byggnaderna.

Undantaget ä r Skåne, fortsatte han. På den
öppna slä tten ligger de fyrlängade gårdarna
tätt omslutna av lummig grönska, som gröna
lundar, till synes planlöst utströdda över de
vindspolade fälten. Sven Hermelin använde
sina ögon väl, så det var nog sin egen iakt-
tagelse han delgav sina elever. Men han kun-
de också ha tagit intryck av Carl von Linné. I
rapporten från sin skånska resa 1749 beskriver
Linné hur de skånska gårdarna ligger som grö-
na kastaler på slä tten.

Läsaren undrar kanske varför en artikel om
dansk trädgårdskonst skall inledas med en

na.
Till de gemensamma naturgeografiska för-

hållandena hör den fruktbara myllan, som
både ger frodig växtlighet och medför upp-
odling till vidsträckta fält. Det ger öppna vyer,
som gör det möjligt att se flera kyrktorn från
en utsiktspunkt, och det ger lössluppna vin-
dar. Vindar, som obehindrat tar sig in från de
kuster,som aldrig ligger långt borta i Danmark
och i Skåne.

De böljande landskapen har formats genom
isens avlagringar, men även vinden har varit
formgivande, direkt och indirekt. I Skåne och
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Det danska kulturlandskapet är en åker som går frå n kust till kust - endast avbruten av större
eller mindre lundar som innehåller gårdar och trädgårdar. Wilhelm Hammershøj har sammanfattat

det i sin målning "Landskab ved Lejre".
The Danish landscape is rural with fields running from coast to coast - interspersed only
with farms and gardens sheltered by copse or greenwood . The well-known Danish artist

Wilhelm Hammershøj epitomises this in his painting "Landscape at Lejre".

i Danmark är det inte många fristående träd
som är helt symmetriska. De är mer eller min-
dre formade av de förhärskande västliga vin-
darna och nära kusten hukar de sig så myck-
et, att de går i ett med rosor och slån. Indirekt
formar vinden genom att människan anpas-
sar sig till den. För trädgårdarnas del betyder
det att de får en lägivande plantering som av-
görande förutsättning och karaktä r.

de häcken är den danska trädgårdens främsta
karakteristikum.

Innanför häcken trivs krusbären och rosor-
na, pionerna och hallonen, kejsarkronan och
dillen. Och människorna. I det vindskyddade
häckrummet uppehåller man sig gärna. Se, det
är den allra viktigaste följden av den lägivan-
de planteringen, detta att det skapas ett rum
där det ä r behagligt för människan att vistas.

Lägg gärna trycket på ordet skapas, för i
motsättning till den svenska glä ntan, som na-
turligtvis kan vara lika vacker, så kräver häck-
planteringen en precis skapande insats. Och
den kan inte göras utan ett medvetet val av
form. Som nästan av sig själv dessutom ofta
leder till geometri. Redan egyptierna hade
upptäckt att grönsaker odlas bäst i raka rader

Vinden och häckarna
Låt oss nu koncentrera oss på det danska - men
skåningar kommer nog att känna igen sig.

En lägivande plantering ger just den lund,
som Hermelin och Linné talar om och häcken
är en aldrig saknad följeslagare. Man kan utan
överdrift påstå att den av vinden frammana-
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Redan i Tycho Brahes Uraniborg från ca 1580 tecknar sig den danska traditionen
- vindskyddad inhägnad med preciöst detaljerat innanmäte.

As early as 1580, in Uraniborg on the island of Ven the garden of the astronomer Tycho Brahe
was already manifesting the Danish traditional style in its sheltering enclosures

with meticulously elaborate interiors.

och detta rationella drag följer den danska
trädgårdskonsten ända fram till dessa dagar.

om allt detta gick en hög jordvall, som till yt-
termera visso var förstärkt med stenmur på
utsidan. Rum i rum, i rum, i rum, i rum.

Barockträdgårdarna är kanske ändå tydliga-
re exempel, eftersom deras gröna arkitektur
är skapad av alléer och häckar. Det är stora
likheter mellan vår tids danska häckomgivna
villaträdgårdar och avenboksboskéerna i Fred-
riksbergs barockträdgård, som den såg ut fram
till omläggningen vid sekelskiftet 1700-1800.
Vid Clausholm och Nysø kan man ännu stu-
dera fenomenet och nu har boskéerna ny-
skapats i Fredriksborgs slottsträdgård. Glorup
är det monumentalt formade trädgårdsrum-
met. En glänta mellan fyra rader lindar! Ba-
rocktraditionen är viktig, eftersom den visar
att man kan ha vindskyddade trädgårdar utan

Rum i rum i rum
Det skapade rummet, uterummet. Sedan vin-
den har gjort det slutna rummet till en nöd-
vändighet, blev det mycket tidigt styrkt av den
internationella, europeiska trädgårdskonstens
inflytande, och kom att ingå i traditionen.
Uraniborg är ett tidigt exempel på samman-
smältningen av det lokalt rationella och det
från utlandet importerade.

Tycho Brahes astronomiska forskningsan-
läggning på Ven var också borg, slott och träd-
gård. Som kinesiska askar låg slottet omgivet
av en borggård, som omgavs av örtagårdar,
som låg innanför fruktträdgården - och runt
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Förhållandet mellan det öppna landskapet,
det slutna trägårdsrummet och den geometriska
formen illustreras klart i herrgårdsanläggningen

Glorup på Fyn.
Planen är tecknad av Morten Klint ca 1960.

The link between the open landscape,
enclosed garden and geometric form is clearly

illustrated at the manor of Glorup on the island of
Fyn. The plan of the estate (right) was drawn by

Morten Klint circa 1960.
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grönsaksodling. Det är detta förhållande som
har utvecklats i den moderna danska träd-
gårdskonsten.

Brandt, den förste som undervisade i träd-
gårdskonst på Kunstakademiet, C.Th. Søren-
sen, som efterträdde honom och Georg Georg-
sen, som höll konstens fana högt på Landbo-

højskolen. De undervisade och de tog starka
intryck. De ympades med konstens sätt att se
och uppleva. De lärde sig arkitekturens och
bildkonstens språk och de fick ambitionen att
vara informerade om den aktuella utveckling-
en. Viktigast av allt var att de förmådde över-
föra den abstrakta bildkonstens formvärld till
trädgårdskonst och att de därigenom gjorde
den tvådimensionella konsten tredimensio-
nell, rumslig. Här kom den rumskapande träd-
gårdstraditionen väl till pass. Vindens verkan
varar.

Liknande försök gjordes i Frankrike, i Eng-
land och i Kalifornien. Att det lyckades bäst i
Danmark kan ha många orsaker. Avgörande
är att de danska försöken var realistiskt för-
ankrade, både i träcigårdskunskap och i upp-
fattningen av trädgårdarnas praktiska funk-
tion.

Trädgårdsarkitektur
Uterummet knyter trädgårdskonsten till ar-
kitekturen. Tydligare sagt gör det trädgårds-
konsten till arkitektur. Att tala om träd-
gårdsarkitektur och landskapsarkitektur är
mer motiverat i Danmark än i de flesta andra
länder. Danska landskapsarkitekter är med-
vetna om att de är arkitekter. Det gäller både
dem som utbildats på Kunstakademiets Arki-
tektskole och dem som kommer från Landbo-
højskolen = Lantbruksuniversitetet.

Vad utbildningen beträffar går kontakten
mellan arkitekter och landskapsarkitekter till-
baka till 40-talet. Då började Georg Georgsen
och C.Th. Sørensen en kvällsundervisning på
arkitektskolan, som många unga landskaps-
arkitekter med framtidsvisioner deltog i. De
kom med vä xtkä nnedom och ofta med en
grundläggande trädgårdsutbildning. Nu fick
de möjlighet att koncentrera sig på formgiv-
ning och arkitektur.

Dansk trädgårdskonst ä r de trädgårdar som
ligger i Danmark. Men det ä r mer än så. Det är
en trädgårdskonst med egna egenskaper, som
utvecklats i Danmark från 1930 talet. Den kan
som begrepp jämföras med den engelska träd-
gården och den franska trädgården. Före1930
var den danska trädgården en avart av den
allmänna europeiska - lite tysk, lite engelsk.
Nu få r den en alldeles egen karaktär.

Den är även nu bestämd av vinden och av
andra naturgivna förhållanden men också på-
verkad av impulserna från konst och arkitek-
tur via kontakten med Kunstakademiet.

Den kontakt mellan bildande konst och träd-
gårdskonst som fanns i Sverige på Fredrik
Magnus Pipers och Gustav Ills tid har en mot-
svarighet ungefär 200 år senare i Danmark. De
svenska portalfigurerna motsvaras av G.N.

Koloniträdgårdarna i Nærum
Skall man välja ett enda exempel att repre-
sentera den danska trädgårdskonsten, den
som blev ett internationellt begrepp, så får det
bli koloniträdgårdarna i Nærum. Det finns
många exempel att välja mellan, men här i
Nærum har C.Th. Sørensen skapat den full-
komliga syntesen.

På planen är det första man lägger märke
till det vackra abstrakta mönstret. Det kunde
vara skissen till en målning. Man kan lätt för-
ledas till att tro att denna formella elegans är
huvudsaken och att andra krav är under-
tryckta på "konstens" bekostnad. Men att det-
ta ingalunda är fallet, bevisas bäst av att C.Th.
Sørensen, vart tionde år efter invigningen 1948,
inbjöds till jubileumsfestligheter så länge han
levde. Den formella planen är den rationella
lösningen på ett praktiskt problem, nämligen
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ritade trädgårdar för mer eller mindre nyrika
miljonärer, anlade deras kolleger i Danmark
koloniträdgårdar för folket. ]a, det fanns ett
folkhem i Danmark också.

Att förena motsättningar ser ut att vara en
karakteristisk egenskap för den danska träd-
gårdskonsten. En förening av det avancerade
med det folkliga väntar man sig inte. En an-
nan motsättning är modern - tidlös. Många
danska trädgårdar från de senaste femtio åren
förefaller så enkla och självklara att man inte
tänker på om formen är ny eller gammal. En
anledning till att det har blivit så är att mo-
dernismen i Danmark inte kom som ett brott,

y utan som en naturlig utveckling av en tradi-
tion. I detta ligger kanske också förklaringen
till motsättningen rationell-poetisk. Arkitek-
turens funktionalism, som ofta blev till enögd
teknisk rationalitet fick ingen motsvarighet i
trädgårdskonsten. Trots de klara formerna
behöll de danska trädgårdarna sin poetiska
sjä l. Ja, förlå t det romantiska uttrycket.

I dessa dagar, då den internationella träd-
gårdskonsten flörtar med teknisk minimalism
i det medvetet globala uttrycket, händer det
att den danska traditionen, som lever i hög-
önsklig välmåga, anklagas för att vara region-
alt romantisk.

Det bör uppfattas som beröm. Trädgårdar
görs ju för människor och inte för robotar. Här
ligger för övrigt något av en hemlighet med
det danska. I Danmark är man vidöppen för
impulser, men man accepterar dem inte okri-
tiskt, och det man väljer ut bearbetar man till
dess det känns hemmahörande i traditionen.

De koloniträdgårdar som C.Th.
Sørensen skapade i Nærum,
norr om Köpenhamn, för tra-
ditionen från Uraniborg och
Glorup över till det danska folk-
hemmets nutid. Infä llt: Plan över
området, med dess karakteristiska
ovala täppor.

The garden allotments created by the landscape
architect C.Th. Sørensen at Nærum, north of
Copenhagen, pass on to today's Danish welfare
state traditions from Uraniborg and Glorup.
The drawing shows the characteristic oval shape
of the patches.
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att förena behovet av individuella trädgårdar
med önskan om utrymme för gemenskap -
framför allt barnens under lek. Till detta kom-
mer den sociala funktionen. Till denna hör re-
dan samspelet mellan de vuxna sinsemellan
och med barnen, men inte minst det faktum
att det rör sig om koloniträdgårdar. Koloni-
trädgårdar!

Medan den internationella trädgårdskons-
tens formellt experimenterande föregångsmän

Om författaren
Sven-lngvar Andersson är landskapsarkitekt, född i
Skåne 1927, professor vid konstakademin i Köpenhamn
1963-1994. Har ritat trädgårdar, parker och torg samt
stått för restaureringar i Skandinavien och övriga
Europa: Lund, Ronneby, Helsingborg, Bergen, Oslo,
Köpenhamn, Wien, Paris, Amsterdam.

The Danish landscape is shaped by the wind.Trees
bend in the westerly storms, and gardens have to
be sheltered by hedges which also create rooms
where it is pleasant for people to dwell.
If I had to choose one single example of Danish
garden art or, rather, garden architecture, it would
be the gardens at Nærum, says prof. Sven-lngvar
Andersson who is a Swede active in Denmark.
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Ett arboretum
med tonvikt på skog

av Börje Drakenberg

Ekolsunds historia går långt tillbaka i tiden,
men sin storhetstid som arboretum

fick egendomen främst genom familjen Kempe på 1900-talet.
Carl Kempe ville studera olika trädarters lämplighet för skogsodling.

För framtiden gäller det att ta till vara Ekolsunds värden
både som historiskt minnesmärke, som testområde för skogsträd

och som utbildningsresurs.
Slottet Ekolsund och dess arboretum ligger torala miljöer med små lövträdsdungar vil-
i Enköpings kommun vid Ekolsundsviken ket var en önskvärd ordning - den mörka
i Mälaren. Arboretet är ett av de största i och dystra skogen antydde närmast under-
Sverige, och det allra största i privat ägo.

En av de första bilderna av Ekolsunds ar-
boretum får man i Dahlbergs Suecia Anti- kungligt slott så den franska parken i för-
cjua et Hodierna. I detta praktverk avbildas
en mängd slott och herresäten så som de
sågs av konstnären under1600-talet (sid 76).

Alla slott har nära själva corps-de-logiet
en mer eller mindre tuktad park av fransk
eller engelsk typ. De vidare omgivningarna
består, med några undantag, av öppna, pas-

utveckling och dålig tukt av naturen.
Under den här tiden var Ekolsund ett

Bakgrunden på denna sida visar ett
område med ren skogskaraktär - i detta

fall silvergran ( Abies alba).
The backdrop of this page shows a part of

the arboretum planted with Abies alba.
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grunden är som sig bör påkostad och arbets- De olika bilderna är dock samstämmiga när
intensiv med dubblerade alléer, fontäner och det gäller omgivningarnas täta barrskog och
- på den plats där konstnären stod - ett vat- det ligger därför nära till hands att tro att den
tenfall. fanns i verkligheten. Dagens barrträdsdomi-

Denna park inramas dock - på ett rätt bru- nerade arboretum har i så fall en förlaga som
talt sätt - av en ganska tät barrskog med in- ligger cirka 300 år bakå t i tiden,

blandade andra trädslag som närmast för tan-
ken till en nutida skogsplantering. Det är svårt
att tänka sig att artisten skulle ha saknat verk-
lighetsbakgrund för detta eftersom det avvi-

Experimentlust
Under1800-talet ägdes Ekolsund av den skot-
ska bankirsläkten Seton. De bodde inte alltid

F.KOI.S I IN I I .

Ekolsunds slott på 1600-talet, som det avbildades i C.A. Dahlbergs Succia Antiqua et Hodierm.
Ekolsund castle in the 17th century, as pictured in C.A. Dahlberg's Succia Antiqua et Hodierna.

ker markant från de typiskt öppna landskap
som skisserats ovan.

Den tä ta barrskogen avbildas även på en
annan bild i Dahlbergs verk, ritad från en an-
nan vinkel, samt på en tavla på Ekolsunds slott.

I andra delar är dock Dahlbergs bild inte
korrekt. Den norra flygeln var då betydligt
mindre, den halvcirkelformade byggnaden
mellan flyglarna fanns inte, och vidare har han
för att ge bilden symmetri lagt den högra sko-
gen på en slänt, vilket inte helt stämmer. Dyli-
ka verklighetsputsningar är tämligen vanliga
i Succia Antiqua. På slottets tavla av Ekolsund
avbildas dock den norra flygeln korrekt, som
ett betydligt lägre hus av magasinskaraktär.

på godset utan delvis i Skottland. Den siste
ägaren i denna slä kt var hovjägmästaren P. B.
Seton, vars initialer i smidesjä rn kan beskådas
på det stilenliga hundhuset. Under hans tid
planterades uppenbarligen en hel del silver-
och nordmannsgranar, som nu är mycket
stora, ja enorma. Likaså planterades en orm-
gran samt en hel del lä rk.

1917 inköptes Ekolsund, då nedstyckat till
ca 1000 hektar, av Carl G. Kempe och under
hans tid hade Ekolsunds arboretum sin stor-
hetstid.

Plantor inköptes i stora mängder och man
införskaffade också en hel del markväxter.
Som mest uppgavs 12 man arbeta i anlägg-
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ningen under ledning av Carl Kempe och ligger ett tiotal mil norr om Helsingfors. Näm-
skogvaktare Lundström. Orsaken till Kempes nas bör även arboreta i Garpenberg,Sör-Ams-
stora intresse för exotiska trädslag var att han berg vid Kvarnsveden, Remningstorp i Väs-
ville undersöka lämpligheten av dem i svenskt tergötland och Ås i Jämtland samt kanske ock-
skogbruk, d .v.s. samma skäl som låg bakom
det likaledes Kempeägda arboretet Drafle på
Hemsön vid Härnösand.

Båda förlädes emellertid till lokalklimatiskt
mycket gynnsamma växtplatser. Detta gör att
slutsatserna om härdighet bara hadeen myck-

så Grensholm i Östergötland.

Nitzelius på plats
1961 besöktes Ekolsundsarboretet av Tor Nit-
zelius som beskriver det i Lustgården 1962.

Arboretet mättes noggrant in och i artikeln

Ekolsunds slott idag. Den förr så magnika franska parken har blivit fårhage.
Ekolsund castle today. The magnificent French park has been turned into a sheep pasture.

et begrä nsad giltighet och knappast kunde
överföras till de inlandsregioner där storskogs-
bruket bredde ut sig. Det ä r dock rimligt att
anta att experimentlustan, förhoppningen att
få så många taxa som möjligt att överleva samt
säkert också önskan om en vacker inramning
till byggnaderna gjorde att man blundade för
det ur skogsprövningssynpunkt mindre ända-
målsenliga läget.

I Norden finns det för övrigt ganska få ar-
boreta som ligger i tillräckligt kärva lägen för
att kunna testa skogsträd på ett sätt som låter
sig överf öras till en större region. Dit hör
främst det välskötta och noggrant dokumen-
terade Tigerstedtska arboretet i Mustila, som

presenteras en utmärkt karta. Det planterade
materialet gicks igenom och förtecknades var-
vid en hel del felbestämt material reviderades
av Nitzelius. Han konstaterade i samband med
besöket att materialets härkomst, provenien-
sen, i allmänhet inte dokumenterats men att
leverantörerna är bekanta (främst firman Hes-
se).

Trots en del letande i Ekolsunds arkiv av
nuvarande ägaren Lars Björling har ingen
egentlig dokumentation hittats som kunnat
kasta ljus över vad som planterats och var.
Denna kunskapsbrist är idag en stor nackdel
eftersom mycket av materialet bevisligen är
välväxande och härdigt. Man kan visserligen
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Framför den vackert murade hundgården (från
Setons tid) finns ett område med ganska unga och

solitärt stående träd. På bilden syns slöjgran
( Picea breweriana) och bakom denna bergshemlock
(Tsuga mertensiana). I bakgrunden skymtar bl.a. en

ormskinnstall ( Pinus heldreichii v leucodermis ).

En blandning av åldrar och arter: t.v. om vägen
skymtar nikkogran ( Abies homolepis) och

orientalisk gran ( Picea orientalis), båda ca 30 å r.
Rakt fram bakom en stor lind syns en gammal

serbisk gran ( Picea omorika). Det stora barrträdet
t. h. är en gammal nordmannsgran ( Abies

nordmanniana),och framför denna syns en av de
må nga purpurgranar ( Abies amabilis) som satts av

de nuvarande ägarna de senaste å ren.
In front of the pretty brick dog house (from

Seton 's time) there is a number of young solitary
trees such as Picea breweriana and, behind this, a

Tsuga mertensiana. In the background a glimpse of
a Pinus heldreichii.

A mix of species and ages: to the left of the road a
glimpse of an Abies homolepis and a Picea orientalis.
In the centre behind a big lime tree is an old Picea

omorika. The big conifer on the right is an old
Abies nordmanniana and in front of it can be seen

one of many Abies amabilis recently planted by the
present owners.

ta frö från arboretet men löper då risk att få
hybridogent material.

plant- och stubbskottsuppslaget. Nyplanter-
ingarna har fortsatts, bl.a. har ett stort antal
fröplantor av Abies amabilis hä mtats frå n
Drafle, andra plantor har införskaffats genom
byte och en del har Skogshögskolan tillfört.

Under det 20-tal å r som Ekolsund utnyttja-
des för undervisningen i dendrologi brukade
författaren som tack för tillmötesgåendet sä tta
in ett antal elever med röjsågar vartannat eller
vart tredje år.

Trots dessa insatser har igenväxningen fort-
satt och framförallt har äldre ekar, som inte
togs bort under tidigare skeden, brett ut sig.
Mycket material planterades under eller nä ra
ekarna vilket lett till att många plantor inte få tt
utrymme eller få tt avsevärda krondeformatio-

Svårskött pastorat
De senaste decennierna har dock inneburit en
förändring - liksom på de flesta icke-institu-
tionellt ägda arboreta. När Carl Kempe dog
1967 övertogs Ekolsund av döttrarna Veroni-
ca och Diana. Veronica och hennes make Lars
Björling bebor sedan länge slottet och har nu
den sisyfos-artade uppgiften att på sin fritid
sköta om slott, park med diverse uthus, mu-
rar, broar och gångar samt inte minst ett av
Sveriges största arboreta.

Till sin hjälp har de ett stort engagemang,
röjsågar samt får som efter röjning håller efter
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Den spontana föryngringen av ädellövträd och
silvergran behöver ideligen röjas trots råviltets

hårda bete. Området på bilden har röjts vid minst
tre tillfällen de senaste 20 åren. I en framtid är
därför skötsel oumbärlig även om den inte bör

drivas så långt att arboretet tappar sin karaktär av
beståndsarboretum.

Det finns en hel del - tä mligen förvuxna - enkla
och dubblerade lindalléer på Ekolsund, med

inblandning av andra trädslag. Dessa är
reminiscenser av den magnifika franska park

som avbildas i Dahlbergs bildverk. Intressant ä r
att lunglaven ( Lobaria pulmotiaria), som regionalt
är mycket sällsynt, förekommer på många träd,

hä r på tredje trädet till vänster.
The spontaneous regeneration of broad leafs and
silver fir necessitates continuous thinning out, in
spite of rough browsing by deer. The area in the

picture has been cleared at least three times in the
last 20 years. In the future, appropriate care of

this arboretum is essential.

There is a number of - rather overgrown - single
and double avenues of lime at Ekolsund, mixed

with other trees. These are vestiges of the
magnificent French park pictured in Dahlberg's
work. It is interesting to note that a rare lichen,
Lobaria polmonaria, has colonised many of the

trees, here the third tree on the left.

ner nä r de kommit i kontakt med ekkronorna.
Den ökade trängseln har dock fört med sig det
positiva att konkurrensen mellan de införda
arterna ökat. Därmed kommer de olika arter-
nas livsstrategier i dagen på ett helt annat sä tt
än i traditionellt skötta arboreta dä r konkur-
rensen i stort ä r upphävd. Man kan därför lätt
se hur framgångsrika arter som silvergran och
kustgran tar över på må nga håll.

Av de införda markväxterna såsom gucku-
sko, ramslök, myskmadra, storrams och strut-
bräken finns en hel del kvar men trycket från
den allstädes närvarande kirskålen är mycket
stort. Stora delar av Ekolsunds arboretum, ca
30 hektar, bestå r idag av ganska tä t blandskog
med främst Abies alba uppblandad med Abies

grandis, Thuja plicata, Picea omorika, Picea abies,
Quercus robur och Pinus sylvestris. De anlades
som just blandskogar och nyttjas nu som en -
låt vara ganska udda - produktionsskog där
det gallras efter oortodoxa mallar.

Abies grandis ses nu såsom den mest lovan-
de arten - lättföryngrad, mycket snabbväxt och
föga betad. Längre ut från slottet på skogs-
markerna och jordbruksfastigheten (som se-
dan 1946 är avsåld ) finns också bestånd av
Abies alba, Larix europaea och andra arter. An-
läggningen är därför en av de få som har både
en traditionell del på ca 20 hektar med enskil-
da trädexemplar och en del — på de ovan-
nämnda 30 hektaren — som har karaktär av
beståndsarboretum. Härtill kommer ca 100
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ingår i reservatet ligger på slottets mark och i
en framtid finns det dä rför goda möjligheter
att integrera Ekolsund i ett större och då myck-
et mångfasetterat naturreservat - detta under
förutsättning att Ekolsund åter kommit i stat-
liga händer. I skrivande stund har dock staten
meddelat att man inte avser att å terköpa detta
en gång kungliga slott, trots att Statens fastig-
hetsverk tillstyrkt aff ä ren. Även om marken
förblir i privat ägo skulle en reservatsbildning
innefattandearboretet vara angelägen, bl .a. då
detta skulle öppna en möjlighet att anvisa stat-
liga pengar för skötseln.

De skötselinsatser som ligger närmast till
hands gäller de stora blandade bestånden av
Abies alba och Abies grandis. Här ä r målet att
gynna uppslag av en likartad blandning ge-
nom successiv avverkning av de äldre träden.
En annan mycket angelägen uppgift ä r att fä l-
la en del grov ek som nu upptar så stor plats
— bl.a. efter bäcken och uppe vid fasangår-
den — att det inte finns utrymme för nytill-
försel och självföryngring. Lövröjning ä r vida-
re en närmast konstant uppgift.

Det ä r slutligen en förhoppning att Ekol-
sunds arboretum i framtiden ska kunna dri-
vas med lika stort engagemang som de nuva-
rande ägarnas.

hektar mera normal skog. Ekolsunds arbore-
tum liknar därför i mycket det väldokumen-
terade Arboretum Mustila i Finland.

På sid 82-83 visas en modifierad karta, som
baserats på Nitzelius karta från 1961, med ett
urval av vad som verkligen finns i detta jätte-
arboretum. Inventeringen är dock problema-
tisk eftersom primärdokumentation saknas av
vad som planterats och när och var detta sked-
de.

Historia och natur att värna om
Värdet med Ekolsunds arboretum är starkt
kopplat till själva slottet och dess historia. Som
visas i Dahlbergs bildverk har Ekolsund san-
nolikt en lång skoglig tradition som både Se-
ton- och framför allt Kempefamiljen byggt vi-
dare på. Ett av skälen till Kempes engagemang
var ju just att undersöka härdigheten för olika
arter som kunde vara aktuella för skogsodling.
Denna tradition är viktig att bevara i en fram-
tid när Ekolsund eventuellt byter ägare. Man
kan då anta att själva slottet med den närlig-
gande, öppna parken kommer att prioriteras
- men om arboretet försummas mister man
helheten.

Ett stort värde med Ekolsunds arboretum är
vidare som en resurs för utbildning i trädart-
kännedom och trädbiologi. Ännu nyttjas det i
liten skala av studenter från SLU och i septem-
ber 1991 besöktes arboretet av Dendrolog-
föreningen under ledning av författaren, var-
vid en Robinia pseudoacacia 'aurea ' planterades.
Övriga besökare är dock fåtaliga vilket hänger
samman med att det är en privat anläggning
och ingen utannonsering sker.

Ett annat värde är som genresurs - med de
begränsningar som nämnts ovan - eftersom
många arter bevisligen företräds av goda, om
än okända provenienser.

Ekolsund är också intimt förknippat med
Hjälstavikens naturreservat där de årliga be-
söksiffrorna är höga. Många av de skogar som

Vissa arter och deras föryngring
På Ekolsund finns det ett stort antal mogna
träd. Detta i kombination med det gynnsamma
klimat- och jordmånsläget gör att många av
de planterade arterna sprider sig själva. Den
verkliga förekomsten av fertila frön som re-
sulterat i vitala groddplantor är dock okä nd i
och med att vilt- och fårbetet numera ä r så hårt
att endast osmakliga eller rikt föryngrande
arter kan komma att bli noterade nä r de nå tt
5-10 år.

Nä r Nitzelius besökte Ekolsund var bet-
ningstrycket betydligt lägre och hans förteck-
ning upptar ganska må nga självsådda taxa. Då
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liksom nu flyttas ovanligare självsådda plan-
tor till lämpliga platser där de hägnas.

Nedan följer en förteckning av vad som no-
terats under åren 1979-1996. Den synnerligen
rikliga - och problematiska - föryngringen av
ek, lind, ask, lind, lönn, tysklönn, avenbok, bok
och hassel förbigås här helt.

Se också kartan på nästa uppslag.

Abies alba - Silvergranen föryngras till rå-
djurens glädje med ett oändligt antal plantor
under eller utan skärm. Betestrycket är dock
turligt nog extremt högt på denna art varför
många plantor aldrig uppnår trädform, och
många andra faller offer för röjsågen.

Abies grandis - Den i särklass mest snabb-
vuxna arten på Ekolsund som ofta har årsskott
på över metern. Ett träd planterat 1928, som
stod ganska fritt, uppnådde en omkrets på 2,6
meter och en höjd på ca 35 meter innan det
fälldes i en storm 1991. Yngre men ändå bas-
tanta träd finns på flera håll i arboretet. För-
yngringen ä r riklig och många av dessa plan-
tor har flyttats inom arboretet och tagit sig bra,
några har flyttats till arboreta i Garpenberg och
Remningstorp och klarat sig utmärkt. Bet-
ningstrycket på denna snabbväxande art ä r
lågt. Detta beror troligen på den rikliga till-
gången på andra - godare - plantor. Noteras
bör att knopparna är starkt blåkådiga.

Abies nordmanniana -Trots att det finns gott
om vuxna Abies nordmanniana finns det gan-
ska f å småplantor av denna magnifika art.
Många plantor av förmodat hybridogent ur-
sprung har möjligen nordmannsgran som den
ena föräldern. Arten betas normalt ganska
hårt.

Abies procera - Det finns bara fem stora träd
med regelbunden kottsättning, alla i närhe-
ten av varandra. I deras närhet kan man hitta
fröplantor. De som i alla fall uppkommer be-
tas mycket hårt och de enda plantor som växt

forts på sid. 85

Kustgranen (Abies grandis ) har på Ekolsund få tt
mycket god utveckling, och medelå lders träd har

oftast över meterlå nga å rsskott. De många
spontana plantorna - en syns i förgrunden - tar
sig lä tt och betas inte alls, troligen beroende på

den mycket rikliga tillgången på arter som ä r mer
smakliga för den tä ta rådjusstammen.

Abies grandis has developed very well at
Ekolsund, and middle aged trees often have more

than meter-long annual shoots. The many self -
seeded plants - one is seen in the foreground -

establish themselves very easily and are not
grazed at all, probably due to the availability of

other plants more palatable to the highly
prevalent strain of deer.
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Ekolsunds arboretum år 2000

Carolingia

ion 200o

egentligen planterats som rena arter, kultivarer
eller vad som självså tts som hybrider eller rena
arter.
Detta manar till stor försiktighet och förteck-
ningen här invid innehåller dä rför bara ett urval
av allt som finns. Många taxa, speciellt inom
Cupressaceae, finns i form av kultivarer. Dessa har
inte angetts i förteckningen. Inhemska lövträd

Kartan bygger på Nizelius karta frå n 1961, men
indelningen i sektioner har modifierats och i
flertalet fall har också punktangivelserna ändrats.
Dessa punktangivelser är ungefärliga eftersom de
inte är inmätta. I och med att dokumentation från
de många olika planteringstillfällena helt saknas
och skyltningen i arboretet är bristf ällig - och i en
del fall felaktig - blir osäkerheten stor om vad som
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Förteckning över ett urval arter
i Ekolsunds arboretum år 2000

Sektion A
1. Aesculus hippocastanum
2. Fraxinus excelsior
3. Juglans cinerea
4. Syringa pekinensis
5. Thuja Occidentalis 'Columna'
6. Betula verrucosa 'Dalecarlica'
7. Ginkgo biloba (plant 1980)
8. Salix alba
9. Salix elegantissima
10. Tsuga canadensis, stort fler-

stammigt ex
11. Tsuga mertensiana
12. Cercidiphyllum japonicum 2 st
13. Aesculus hippocastanum
14. Populus wilsonii
15. Grupp med olika lövbuskar.
16. Prunus sargentii
17. Thujopsis dolabrata

Sektion B
1. Abies procera
2. Picea asperata
3. Quereus cerris
4. Picea pungens (dålig)
5. Metasequoia glyptostroboides
6. Picea omorika
7. Acer tataricum
8. Taxus cf cuspidata
9. Picea abies i ormgransform
10. Sorbus sp.
11. Picea jezoensis
12. Sorbus koehneana (?)
13. Ab/'es-hybrid
14. Ainus incana f. laciniata
15. Abies veitchii
16. Thujopsis dolabrata
17. Thuja occidentalis 'Columna'
18. Abies homolepis
19. Grupp med Picea koyamai,

Tsuga mertensiana,
Chamaecyparis pisifera ‘filifera*,
Chamaecyparis lawsoniana
‘Boskoop1, Thujopsis dolabrata,
Thuja occidentalis-kuItivarer,
Picea omorika.

20. Ett antal unga Abies amabilis
21. Ett antal Thuja plicata
22. Bestånd av Abies alba, A.

grandis, A. nordmanniana,
Thuja plicata, Picea omorika,
P abies, Larix decidua, Pinus
sylvestris m fl.

23. Abies sibirica
24. Stor Tiliä cordata med lunglav

forts på nästa sida

Olympen

samt Abies alba är inte angivna och för vanligare
arter som Quercus borealis, Acer pseudoplatanus,
Picea orientalis, Picea omorika, Pinus pence, Abies
nordmanniana och Abies homolepis gäller
uppgifterna några få av det verkliga antalet
individer. Inventeringen har måst göras vintertid
vilket inskränkt möjligheterna att ange bl .a .
intressanta Populus.
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Sektion G
1. Den s.k. Slätten med ett

sortiment av prydnadsbuskar
inkl Juglans cinerea

2. Abies concolor
3. Populus wilsonii
4. CoryIus colurna
5. Picea glauca (dålig)
6. Bestånd av Abies alba, det först

planterade av Carl Kempe.
7. Chamaecyparis lawsoniana
8. F.d. Abies grandis som på 60 år

hann bli 2,5 m i omkrets och ca
40 m hög

9. Pinus cf. cembra
10. Betula albo-sinensis, Quercus

macranthera
11. Sorbus cf. aria
12. Fraxinus ornus
13. Abies lasiocarpa
14. Carpinus betulus
15. Larix europaea
16. Quercus borealis
17. Cercidiphyllum japonicum (3 st

överlevande av en förr mycket
större grupp

18. Betula papyrifera
19. Cirkelplanterade Tiliä x vulgaris
20. Pseudotsuga menziesii v viridis

(ej kontr)

10. Grupp med Abies veitchii, A.
madesii, A. grandis,
A. arizonica, A. concolor, Picea
omorika, P engelmannii och
P orientalis

11. Picea orientalis
12. Abies homolepis
13. Tsuga diversifolia
14. Pinus peuce
15. Pinus banksiana
16. Chamaecyparis pisifera

'squarrosa'
17. Populus canadensis 'betulifolia'
18. Grupp med Picea omorika,

P orientalis, P pungens, Abies
procera

19. Abies bornmulleriana (?)
20. Grupp med Abies procera

'glauca', A. sibirica, Picea
engelmannii, P omorika m.m

21. Grupp av stora Abies grandis
ca 35 år

22. Abies nordmanniana
23. Abies equi-trojani
24. Grupp med Abies grandis, Picea

orientalis och P omorika
25. Abies sibirica
26. Pinus peuce
27. Liriodendron tulipifera
28. Daphne mezereum
29. Chamaecyparis-kuWlvarer
30. Chamaecyparis nootkatensis
31. Pinus heldreichii

ssp.leucodermis
32. Världens Vackraste Träd, gamla

exemplar
33. Juniperus chinensis
34. Pinus monticola (?)
35. Abies procera, planta

Sektion C
1. Carpinus betulus
2. Prunus sargentii
3. Picea koyamai
4. Picea asperata
5. Quercus macranthera (?)
6. Taxus sp.
7. Picea jezoensis
8. Abies homolepis
9. Abies sachalinensis
10. Fagus orientalis
11. Pseudotsuga menziesii
12. Abies holophylla
13. Picea sitchensis, litet bestånd
14. Picea orientalis

Sektion D
1. Tiliä americana
2. 2 st mycket qrova Abies alba, ca

105 år
3. Abies procera, stora ex
4. Tsuga diversifolia
5. Picea koyamai
6. Abies homolepis, Picea

jezoensis
7. Picea mariana
8. Grupp med Picea koyamai,

P omorika, Tsuga mertensiana,
Abies mariesii, A. sechuanensis
(A. likiangensis ?), A. grandis,
Chamaecyparis pisifera
'squarrosa'

9. Pieris floribunda
10. Picea omorika
11. Abies concolor
12. Thuja standishii
13. Thuja piicata
14. Abies-hybrid ( concolor x

lasiocarpa?)
15. Picea orientalis
16. Picea sitchensis
17. Tsuga mertensiana
18. Chamaecyparis pisifera

'squarrosa'
19. Picea brachytyla (ej kontr)

Sektion H
1. Pseudotsuga menziesii
2. Thuja standishii
3. Abies veitchii
4. Pinus peuce
5. Thuja piicata
6. Abies sibirica
7. Abies procera
8. Picea glauca
9. Picea glehnii
10. Abies homolepis
11. Grupp med Picea pungens, P

engelmannii, P orientalis, Pinus
cembra, Abies grandis m.m.

12. Pinus heldreichii spp
leucodermis

14. Pinus cembra
15. Bestånd av Larix decidua, Picea

orientalis och Pinus cembra
m.m

Sektion F
En innehållsrik sektion med mycket
nyplanterat
1. Taxus sp.
2. Abies amabilis
3. Abies koreana, Tsuga

mertensiana m.m
4. Abies alba, stora ex
5. Abies cephalonica, direktimport

från Grekland
6. Abies sibirica
7. Abies nordmanniana
8. Larix decidua
9. Picea omorika
10. Ett litet bestånd av div.

Chamaecyparis och Thuja-
kultivarer

Sektion E
1. Abies concolor
2. Abies grandis, Picea omorika
3. Picea orientalis
4. Picea pungens
5. Abies balsamea
6. Ett antal Thuja plicata
7. Picea sitchensis
8. Beståndsarboretum med Abies

alba och Thuja plicata m.m.
9. Grov Abies alba-skog med bok,

lärk, lind m.m
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Nyetableringar av
Iignoser sker

fortlöpande. Här
japanskt bergkörsbä r
( Primus sargentii) och

grå valnöt (Jugions
cinereo), båda nä ra

slottet.
Woody perennials

propagate constantly.
Here Jugions cinereo and

Prunus sorgentii, both
near the castle.

forts frän sid. 81
ut till små träd har hägnats. Betestrycket ä r
därför troligen den viktigaste orsken till bris-
ten på föryngring. Några plantor har flyttats
till bl.a. Garpenberg och där klarat sig alldeles
utmärkt i ett 15-tal å r.

Abies sibirica - Denna art finns på Ekolsund
bara i ett få tal exemplar. De är samtliga i då-
ligt skick till följd av för tidig skottskjutning.
Fröplantor noterades av Nitzelius men nume-
ra finns endast en kvar. Intressant är att en del
av de gamla träden visar artens typiska för-
måga till förökning via rotslående grenar som
snabbt böjer sig uppåt till stammar.

Picea breweriana - Slöjgranen tillhör de mer
känsliga arterna och idag finns bara en planta
- vid Hundgården - kvar av flera plantor på
olika ställen i arboretet. Den enda plantan är
cirka 25 år och visar tecken på frostskador men
är ändå ganska väl utvecklad.

Picea omorika - Serbisk gran har som vän-
tat haft god utveckling på Ekolsund och den

är rikt representerad i Olympens V del, vid
rökeriet. Det finns gott om småplantor och
småträd här liksom i andra delar av arboretet.
Granarna förefaller vara utsatta för ett ganska
lågt betningstryck.

Picea orientalis - Denna vackra art finns i
form av ett stort träd i avd C samt ett antal
medelålders träd på olika håll i anläggningen.
De har samtliga god utveckling. Ett fåtal plan-
tor har observerats i avd D, plantorna är föga
eller inte alls betade varför det verkliga anta-
let plantor troligen är så lågt som observerats.

Pinns pence - Ett litet antal plantor har ob-
serverats men de är betade. Några har flyttats
och växt ut till småträd.

Pinus ponderosa - En halvannan meter hög
planta har observerats. Den dog dock av torka
då den stod på en häll med mycket tunt jord-
täcke.

Pseudotsuga menziesii - Ett flertal mycket
stora Douglasträd finns, mest av den blå eller
grå typen. Den brukar kunna föryngra sig å t-
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minstone i Mellansverige men på Ekolsund
kan bara enstaka plantor ses.

Thuja plicata - Förekommer som inbland-
ning i beståndsarboreta men även som solitä-
rer med mycket god utveckling. Ett antal plan-
tor - ganska hårt fejade och betade - har ob-
serverats på olika håll i arboretet. Vid Nitzeli-
us besök noterades inga plantor.

Tsuga spp. - Ingen föryngring har noterats
vilket brukar vara fallet i Sverige. I Arboretum
Mustila har god föryngring av åtminstone Tsu-
ga heterophylla setts.

Magnolia - De plantor av Magnolia som ti-
digare fanns vid en speciellt anlagd sydväxt-
plantering (vid nr 27 och 28 i avd E) på Olym-
pen har dött bort, men ännu finns här ett stort
exemplar av Liriodendron tulipifera.

Ginkgo -Tidigare fanns plantor både på slät-
ten och uppe på Olympen men de har dött
bort. Nu finns bara en liten ca 15-årig planta
vid dammen nära parken.

Förutom dessa har under åren planterats
Abies amabilis, Abies balsamea, Abies cephalonica
(direktimport), Cryptomeria japonica,Cedrus at-
lantica, Pinus parviflora, Pterocarya fraxinifolia
och ]uglans cinerea.

An arboretum
with emphasis on forest

The history of Ekolsund castle north-west of
Stockholm can be traced back to the beginning of
the 14th century. Its arboretum is one of the
largest in Sweden and the largest privately
owned.
In the 19th century Ekolsund was owned by the
Scottish banking family Seton, but the heyday of
the arboretum was in the 20th century. The
Swedish family Kempe acquired the estate in
1917 with the aim of developing the arboretum
into a study site for trees suitable for forestry.
However, the climate of this area is generally too
mild for extensive conclusions to be drawn about
the hardiness of trees for the harsher inland
regions in Sweden where forestry prevails.
A large number of interesting trees were planted
in the first part of the 20th century and are still
growing well. A problem is that they were
inadequately documented. Today, the present
owners - still of the Kempe family - have the
Sisyphian work of running the castle and
arboretum in their spare time.
The value of Ekolsund is above all in its history,
but the arboretum should also be kept for the
future as a resource in the training of students of
forestry. Another of its assets is as a genetic
resource, since many of its species are
doubtlessly good and hardy.

Om författaren
Börje Drakenberg är biolog med botanisk inriktning
och driver konsultföretaget Skogsbiologerna AB.
Detta är inriktat på naturvårdsfrågor, utbildning och
utvecklingsarbete inom främst skogsbruket.
Drakenberg har i 23 år varit lärare på Skogshögsko-
lan och leder fortfarande korta dendrologikurser på
SLU i Sverige och England.
Tel 08-747 92 34, fax 08-715 94 24,
e-post drakenb @algonet.se
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I de sydligaste
sydbokarnas land

Sten Ridderlöf berättar om en färd till Nya Zeeland,
och återkommer senare om en färd till Patagonien i Sydamerika.

m

Sydbokens utbredning
Sydboken Nothofagus liknar den vanliga boken men har mindre och
mera tättsittande blad. Det finns ca 35 arter i Sydamerika, Australien
och Nya Zeeland - de flesta vintergröna.

I Sverige kan man få sydboken att överleva -men bara nätt och jämnt.
Ovan ett exemplar av Nothofagus solandri, hemfört från Nya Zeeland
av Sten Ridderlöf. Det växer nu i Björhagen, Stockholm.

o

Ar 1991 korn jag för första gången i kontakt
med en grupp sydbokar Nothofagus pumilio i
Danmarks äldsta arboretum Forsthaven i

o
Charlottenlund. Ar 1994 planterade jag själv
en annan syd boksart N . antarctica.Sedan dess
har jag känt en fascination för detta trädsläkte
som gränsar till lidelse.

Nä r sedan Heiki Tamm från Tallinns bota-
niska trädgård föreslog gemensamma fröin-
samlingsexpeditioner till södra hemisfären så
behövde jag ingen lång betänketid.

Min önskan var att få studera åtminstone
några sydboksarter på deras naturliga växt-
platser. Särskilt de som på grund av ett barskt
klimat levde på randen till sin existens. Helst

skulle de tvingas utstå en längre tids kyla med
djup tjäle, uttorkande vindar samt en årsne-
derbörd och daglängd som inte avviker allt-
för mycket från förhållandena i Mellansveri-
ge. Alltså en vegetationsperiod på ett halvt år.
Sådana lokaler kan man möjligen finna i Pata-
gonien inklusive Eldslandet i Sydamerika och
eventuellt i hög terräng på Sydön i Nya Zee-
land.

Nothofagus - falsk bok
Till släktet, eller möjligen familjen (L. Kupria-
nova,1962), Nothofagus räknas för närvarande
34 arter, 3 varieteter och 3 naturhybrider (R.
Govaerts, D. Frödin, 1998). De är för det mes-
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fåta vintergröna utom sju arter som är lövfäl-
lande.

Sydbokarna är oftast stora, skogbildande
träd av högt forstligt värde men de uppträder
även i buskform, särskilt i lågalpina områden.

Nothofagus är känd för sin roll som "testtax-
on" för studier av utvecklingen av det forna
Gondwana. Denna jä ttekontinent hade under
jura- och kritperioderna en utbredning som i
stort påminner om sydbokarnas nuvarande,
nämligen södra Sydamerika, sydöstra Austra-
lien, Tasmanien, Nya Zeeland, Nya Guinea
och Nya Kaledonien. Nya Zeeland hyser idag
fyra arter, alla vintergröna, medan det i södra
delarna av Chile och Argentina finns nio arter
varav sex är lövfällande.

Nya Zeelands sydö

( )iim
( lirisicilurch

'WouIItJ lull
Ml PcJi

Ml ( 'ook
Cv fianbs-
PatiusuiciFox ( ilade

J luusi

l )iii lediliNya Zeeland 1998 Fjcwejìund
Första resan gick till Nya Zeelands sydö. Den
9 mars anlände jag till Christchurch, centrum
för ön och den nederbördsfattigare östra regi-
onen Canterbury.

Där möttes jag av Warwick Scadden, inten-
dent vid Christchurch Botanic Gardens. Som

i^ i

ning av Heiki Tamm. De hade redan sedan en
vecka korsat nordön med husbil och skulle ef -
ter vå r gemensamma färd på sydön försä tta
vidare till Tasmanien och Australien.

Den första etappen ägnades å t några givan-
de dagsutflykter inom Canterbury. Inte för att
vi kunde beskåda några sydbokar, men vä l en
flora som var fullständigt olik den åtminstone
jag kände till .

Under pedagogisk ledning av Dean Pend-
righ, en av Warwicks medarbetare, tog vi oss
mödosamt upp genom ruggiga tussockgräs
och seree-fält till Foggy Peak, cirka 1200 m.ö.h.
Det är en sydsluttning i Porter's Pass.

Flosten hade slagit till och i ett ihållande regn
fick vi vårt elddop på denna sydliga bredd-
grad, S 43,5°. Men den till synes magra slutt-
ningen var upp till 1000 meters höjd full av
perenner främst s.k alpines och låga buskar.
En årsnederbörd på 1500 mm, ett ph-värde på
5-6, en snabb vittring av berget och bra dräne-
ring gynnar helt uppenbarligen växtlivet. Fler-

det visade sig en ytterst vänlig, hjälpsam och
kunnig botanist. Efter en informativ dag i den
innehållsrika trädgården drogs planerna upp
för vår tvåveckorsfärd och ett antal särskilt
dendrologiskt sett besöksvärda platser. De
exotiska planteringarna såväl i den brittisk-
inspirerade staden som i trädgården tydde på
ett för nordiska förhållanden alltför ömtåligt
klimat. Påfallande var alla vintergröna träd och
buskar som Magnolia grandiflora och kamelior
( Camellia japonica cvs.) och den mycket snabba
tillväxten av för oss välkända träd. Från Eng-
land hämtade, nu drygt 100-å riga ekar,
Quercus robur, var så stora att man i Sverige
vid en första anblick skulle ha trott dem vara
minst dubbelt så gamla.

Efter någon dags väntan i den behagliga syd-
sensommarvärmen fångades jag upp av tre
estniska expeditionsmedlemmar under led-
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talet arter var dock obarmhärtigt stickiga. Ett
utmärkt skydd mot betning från bl.a. de talrika
fåren.

På avstånd förtjusades man av det sylvassa,
meterhöga spjutgräset Aciphylla aurea, liljeväx-
ten Astella nervosa, den vita kraftiga Gentiana
corymbifera (foto sid . 90), flera buskar av släktet
Hebe ( H . odora och H . pauciramosa) och den låg-
växande, endemiska barrväxten Podocarpus ni-
valis.Frö insamlades frå n bl.a dessa arter till ny-
fiket ackompanjemang av Nya Zeelands vilda
bergspapegoja, den gröna kean ( Nestor notabi-
lis ) med sina bjä rt röda vingundertäckare. Som
en solitär ovanför trädgränsen, mitt i keornas
rike, stå tade en några å r gammal fröplanta av
montereytall Pinus radiata. En ovälkommen
flykting frå n de till ön införda tallplantagerna.

En intressant avstickare var besöket i CHR
Herbarium, Nya Zeelands största. Samling-
arna innehåller 560 000 exemplar varav 741
"type specimens". För en svensk var orginal-
kollekterna av linnélä rjungen Daniel Solan-
der och Joseph Banks från deras första färd
med Captain Cook åren 1768-1771 speciellt
sevärda.

Därefter guidade Warwick oss i Mt Peel-
massivet, där fröinsamlingarna skedde på
höjder runt 1000 m. Även här var nederbör-
den för hög för våra förhållanden, ca 1200 mm
per år. Bland ett urval växter kan nämnas det
gulblommande trädet Sophora microphylla,det
vitblommande Carpodentus serratus, här ca 8
m, flera Coprosma-arter varav en okänd, kan-
ske ej någonsin bestämd art eller hybrid
(frönr. SE/ NZ 131) samt den vackra, tämli-
gen vanliga vitblommande perennen Celmi-
sia spectabilis.

Världens största fuchsia
Följande dag styrdes kosan mot Banks Pen-
insula, en stor halvö sydöst om Christchurch,
vilken uppkommit genom ett meteoritnedslag.
Udden är visserligen hög med toppar på drygt
900 m, men det omgivande havet -South Pacific
Ocean - skapar ett utpräglat maritimt klimat.

I den frodiga växtligheten imponerades vi
särskilt av världens största fuchsia-art, träd-
fuchsian Fuchsia excorticata, hä r växande som
över 10 m höga träd med knotiga gulbruna
stammar och avflagnande bark samt cirka 15
m höga Prumnopitys taxifolia (black pine) - ett
endemiskt barrträd med avflagnade bark i grå tt
och brunt. Den grova lianen Clematis foetida som
tidigare på säsongen blommar med små gula,
starkt doftande blommor och den likaledes då
vitblommande upp till 12 m höga Pennantia co-
rymbosa kan ses som axplock i lignossamhället.
Helt obekymrad om vår närvaro satt den nu
relativt sä llsynta nya zeeländska duvan i ett av
barrträden. Den är stor, vacker och orädd vil-
ket ä r tilltalande för ornitologerna men knap-
past några bra egenskaper för en trygg fortlev-
nad.

De första vilda sydbokarna
Vi lämnade Christchurch och tog infrastruk-
turen med oss i form av husbilen. Ett par fan-
tastiska dygn i mitten på september tillbring-
ade vi i Mount Cook National Park, där väd-
ret varierade från sol och värme till regn och
snö. Botaniserandet gjordes främst på höjder
runt 700-800 m.ö.h., men de omgivande
bergsmassiven med ett 20-tal toppar över
3000 meter och flera glaciärsjöar, tydde på ett
bistrare klimat än det vi förut mött. Här träf-
fade vi också på våra första vilda sydbokar.

Vid Governor's Bush i kanten av högslät-
ten kom vi in i ett bestånd av grova, ca 15 m
höga träd av Nothofagus menziesii (silver
beech). De omfångsrika kronorna med sitt
olivgröna bladverk skapade ett dunkel som
inte tillä t en omfattande undervegetation i
flera skikt, vilket annars är vanligt i de nya
zeeländska skogarna. I stället dominerade
ormbunkar, mossor och lavar marken eller
klättrade på fallna eller nästan fallna träd.
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Högslätten vid Mt Cook,
ca 800 m över havet.

CT '

GenHana corymbifera,
Mt Hutt, ca 1550 m.

Fläckvis silade vatten genom håligheter mel-
lan stenar och stockar, förrädiskt täckta av djup
mossa. Där trädbjässar fallit och ljuset släpps
in tar dock buskar, mindre vintergröna träd
och fröplantor från sydbokarna snart sin plats.

Här liksom på andra håll förekom detta år
ingen eller obetydlig frösättning. Endast i
skogsbrynet fann vi frö på några, cirka 5 m
höga exemplar. Enligt Warwick Scadden är
sycibokarnas frösättning på ön oregelbunden
och sällan riklig. På de platser där vi kom i
närmare kontakt med sydbokar, främst Not-

hofagus solandri var. cliffortioides, sågs få frö-
plantsgenerationer. I vissa utsatta lägen und-
rade vi om föryngring förekom överhuvudta-
get.

På slä tten mot Hooker Valley, 750 m.ö.h.,
gjordes flera intressanta insamlingar av nya
zeeländska endemer som Podocarpus nivalis,
Phyllocladus alpinus och Holocarpus bidwillii.

Mot sydost - och nordväst
Motvilligt, men för att hålla vår resplan, läm-
nade vi Mt Cook för att nå den skotskinflu-
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Notllofagus solamiri, var. cliffor-
tioides,Otira Valley, 950 m.

Nothofagus menziesii, Governor's
Bush, Mt Cook, 900 m.

Hedycarya dentata från Daniel
Solanders herbarium,

Christchurch.

erade staden Dunedin vid sydöstra kusten. Ett
givande besök gjordes i stadens välskötta bo-
taniska trädgård under ledning av den ansva-
rige för samlingarna, Alan Matchett. Fröer er-
hölls, bl.a. en nyligen vildinsamlad kollekt av
Mysotidium hortensia från Chatham Islands.
Sedan en utflykt till Taiaroa Head på Otago
Peninsula där Nya Zeelands enda koloni av
häckande Royal Albatross beskådades. Det är
en av världens största sjöfåglar som tillbringar
90 procent av sin tid i luften och rör sig över
hela oceanen, d.v.s. för ett pelagiskt liv också
under häckningen.

Tyvärr fanns inte tid att besöka det enligt
uppgift sköna Fjordland med dess national-
park på den sydvästra delen av ön, alltså runt
den 46:e breddgraden. Här är nederbörden rik-
lig, cirka 4 meter per år fördelat på 150 till 200
dagar, och parken hyser särskilt fina bestånd
av Nothofagus fusca (red beech) i Kaimanawa
Mountains och Eglinton Valley (Salmon,1996).
Arten, som anses vara den vackraste bland de

nya zeeländska, förekommer från havsnivån
till 1050 m.ö.h. och är ett stort, vintergrönt träd
som blir upp till 30 meter högt. Yngre exem-
plar får en djup men klar röd bladfärg under
vintern, därav det engelska namnet. De har en
vitaktig bark som grånar och fåras efterhand.
Att vi såg några vackra exemplar i Christ-
church Botanic Gardens skänkte trots allt en
tröst. Även fröer av arten erhölls därifrån.

I stället gick färden mot nordväst och sedan
nord. Efter punktering i ett fagert bergs- och
sjölandskap vid Lake Hawea med vackra soli-
tärer av Cordyline australis (cabbage tree) be-
gynte en svindlande överfart nattetid till öst-
kusten över de höga Sydalperna genom Haast
Pass. Genom regnet noterade vi successivt
övergången till en ny floratyp - en ständigt
grön, tempererad regnskog- vars för oss nord-
bor mest påtagliga representanter var träd-
ormbunkarna. Särskilt imponerade 10 meter
höga silver ferns, Cyathea dealbata som var
skogsbildande strax nedanför Fox Glacier.
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des ett extremt höghöjdsbestånd av sydboks-
varieteten cliffortioides.

Mina fältanteckningar berättar: "... Många
gamla träd, de flesta i dåligt skick, endast 4,
som mest 5 m höga. Mycket liten reproduk-
tion förutom någon i skogens östra kant. Inga
fröer. Långa lavar växer på alla äldre träd . Av
ungplantorna insamlades ett litet antal, kan-
ske 2- till 3-åriga. Ovisst beroende på hur lång-
samväxande de är då lokalen ligger i regnskug-
ga och utsatt för uttorkande vindar. Något100-
tal meter lägre, vid Scotch Saddle en bredvux-
en, låg solitärplanta i grästäcket."

Med detta på näthinnan anträdde jag samma
dag en 30-timmars flygning via USA till Stock-

holm för ett mera stillasittande bankliv.

Efter ytterligare en glaciärupplevelse vid
Franz Josef Glacier och tådopp i ett relativt
varmt Tasmanhav korsades Sydalperna på
nytt. Med möda segade sig husbilen uppför
den branta vägen så att vi sent om sider kun-
de slå nattläger i Otira. I regndimmorna kun-
de vi på morgonen skåda den första mer om-
fattande sydboksskogen under vår resa.

I Otira Valley mot Arthur's Pass på cirka 950
meters höjd vandrade vi in i en sann sagoskog
av Nothofagus solandri var. cliffortioides (moun-
tain beech). Ett orört område med 12 till 15
meter höga träd, silvriga stammar bevuxna
med lavar, och ett mycket attraktivt bladverk
av små, något läderartade vintergröna blad.
Fallna träd i plock-i-pinn struktur, mossor,
ormbunkar och svampar på främst de döende
individerna. Det slutna trädsamhället tycktes
också väl behålla nederbörden under torrare
perioder. Här fann vi en rikligare återväxt än
på andra ställen men inget frö.

I en blötmark i dess närhet gjordes en vär-
defull kollekt av den upp till en meter höga,
vitblommande subalpinen Ranunculus lyallii,
här nära trädgränsen.

Källor och litteratur
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sørbok, Nothofagus, i Vest-Norge och Danmark ,
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Växtstudier i blåst
Den sista dagen, den 20 mars, företogs en dags-
utflykt från Christchurch till Mount Hutt. Vi
tvingades stoppa vid 1700-metersnivån då den
kraftiga västvinden höll på att driva ner bilen
för ett stup. Det visade sig vara omöjligt att
ens hålla sig upprättstående, men på 1500
meters höjd - delvis i skydd av det högst be-
lägna mountain beech-beståndet - kunde både
nya och nygamla växter studeras. Som hög-
alpinen Raoulia exirnea som koloniserar frost-
sprängda klippblock i rasbranterna, flera Cel-
misia-arter och gentianor.

Med utsikt åt öster från Viewpoint Walk ut-
bredde sig den flacka Canterbury-slätten och
på andra sidan bergskammen åt sydväst dvälj-
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Boeker och skrifter
Carl Hårleman. Människan och verket

Det ä r glädjande att Carl Hår-
leman ägnas en ny bok efter

o

Åke Stavenows biografi från
1927. Carl Hårlemans bety-
delse för arkitekturen i dess
helhet understryks av att flera
författare tagit sig an uppgif -
ten att förmedla kunskaper
om honom och hans arbete.
Fördelen med detta ä r att
omfattande specialkunskap
kan förväntas bakom varje
bidrag. De flesta behandlar
Hå rlemans betydelse som
byggnadsarkitekt och hans
inverkan på dåtidens arkitek-
tur i Sverige.

Specialintresset trädgårds-
konst behandlas i två bidrag
av Magnus Olausson. Det för-
sta bidraget skildrar bland
annat Hårlemans studier av
trädgårdskonsten i Paris un-
der Desgot och senare i Ita-
lien. I det andra belyser han

mella trädgå rdar. Gothein
ställer sig, vid sidan av andra
dåtida konsthistoriker, tvek-
sam till landskapsparken som
konstverk. Det skulle dröja till
mitten av 1900-talet innan
även den accepterades som
sådan.

I inledningen finner man ett
spå r av konsthistorikerns
gamla syn att parker har en
särställning bland konstverk:
Parkerar till sin natur av förän-
derlig och förgänglig karaktär.
Träd och buskar växer,åldras och
dör, blomsterrabatter förändras
eller förenklas. Varför detta på-
pekande när hussom inte vår-
das och ständigt repareras el-
ler skulpturer av både "oför-
gänglig" metall eller sten som
inte skyddas, drabbas av sam-
ma öde? Bortsett från dessa
obetydliga skönhetsfel ser jag
hennes arbete som oumbär-
ligt för både trädgårdshistori-
ker och landskapsarkitekter.

Jag har själv funnit mycket
intressanta uppgifter om någ-
ra svenska stadsparker och
tacksamt använt hennes pu-
blikation som referens.

Klaus Stritzke

en del av Hårlemans arbeten
under rubriken Tradition och
förnyelse i trädgårdskonsten.
Hä r beskriver han Desgots
och LeNotres inverkan på
Hårleman, hans förmåga att
frigöra sig från konventionel-
la tankar men även att kunna
falla tillbaka på traditionella
lösningar. M. Olausson ser
Carl Hårleman som en av de
främsta nyskaparna av den
europeiska trädgårdskonsten
under 1700-talet. Boken är ett
krav vid arbete med historis-
ka parker, men den bör även
studeras för att förstå Hårle-
mans stora betydelse inom
byggnadskulturern

Klaus Stritzke

Carl Hårleman. Människan och
verket, av Göran Alm, Magnus
Olausson med flera. Byggförlaget,
280 sidor, ISBN 91-7988-187-4

Till stadsbornas nytta och förlustande
Författaren ä r konsthistoriker omfattande referensmaterial,

och har som sådan utformat
studien, som hon sjä lv ut-
tryckligen begränsat på ett be-
römvärt sä tt till just offentli-
ga parker, utan att sväva ut till med Gotheins och Schnitlers
näraliggande parkformer . konsthistoriska översikter
Den historiska utvecklingen från 1910-talet är en välvillig
beskriver hon med stöd av ett tolkning och gäller bara for-

Några påståenden kan tas
med försiktighet.

Att parken hade tagit steget
in i konsthistorien redan i och Till stadsbornas nytta och förlust-

ande. Den offentliga parken i
Sverige under 1800-talet, av
Catharina Noriin, 400 sidor,
Byggförlaget, ISBN 91-7988-155-6
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Tre nordiska praktverk om historiska trädgårdar

Historiske hager
Det norska verket "Historiske
hager" ger en inblick i det
mångfasetterade arbete som
ligger bakom historiska träd-
gårdar i Norge och Sverige.
Norska och svenska specialis-
ter medverkar - från Sverige
Bengt Jonsell, Maria Flinck, I.
Andersson och I. Ernstson.

Historiske hager, Fagbokforlaget,
Bergen, 183 s.JSBN 82-419-0261-1

Pildammsparken i Malmö. Slutlig utformning 1923-28
av Erik Bülow Hübe.

Svensk trädgårdskonst under 400 år
mästare, trädgårdsamatörer
och i någon mån byggherrar
och andra beställare.

I varje kaptiel presenteras
ett stort antal trädgårdar eller
parker, som Drottningholm,
Gunnebo, Tjolöholm och Ma-
rabouparken i Sundbyberg i
planer och originalritningar.

Den första samlade översik-
ten över den svenska träd-
gårdskonstens historia. Den
beskriver utvecklingen från
stormaktstidens slottsanlägg-
ningar, 1700-talets land-
skapsparker och 1800-talets
institutions- och järnvägspar-
ker fram till 1900-talets folk-
hemsbygge med bostadsmil-
jöer och kyrkogårdar.

I centrum står de personer
som varit de viktigaste aktö-
rerna - arkitekter, trädgårds-

Haverne - dengang
En tung bok (3,5 kg!) om träd-
gårdar i Danmark på 1600-ta-
let: Gottorphaverne, Nykøb-
ing Slots haver, Haven om-
kring Rosenborg, Dronning
Sophie Amalies haver mil.

Svensk trädgårdskonst under
fyrahundra år. Redaktion: Thorbjörn
Andersson, Tove Jonsoij, Kjell
Lundquist. Byqqförlaqet, 320 sidor,
ISBN 91-7988-183-1

Haverne - dengang, av Annie
Christensen, 396 sidor.
Forlaget Rhodos, Köpenhamn.
ISBN 87-7245-792-9
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Skogshistoria - skogens historia
kunna ge skogar med mer
naturlig sammansättning än
de nu förhärskande monokul-
turerna.

Här ges bl.a. en spännande
skildring av hur skogen in-
vandrade till Sydsverige.
Analyser av pollen i mossav-
lagringar har gjort det möjligt
att skriva denna historia.

De första träden kom söder-
ifrå n och var ljusälskande s.k.
primä rarter som björk och
tall . Senare kom de mer
skuggf ördragande och efter
hand också sådana som kräv-
de rä tt mycket värme för sin
utveckling.

Konkurrensen mellan arter
beskrivs. Ofta sker den som
en följd av växlingar i klima-
tet, men också genom påver-
kan från djur och människor.
För 2000 å r sedan bestod Syd-
sveriges skogar till största de-
len av biandlövskogar. Gra-
nen hade börjat sitt intåg norr-
ifrån men hade större utbred-
ning endast norr om Mälarda-
len. För 1000 år sedan var bo-
ken det dominerande trädsla-
get. Granen vann dock ter-
räng allt mer för att idag vara
klart dominerande, till störs-
ta delen beroende på mänsk-
lig aktivitet.

Riktigt roligt var det att läsa
om och studera illustrationer-
na till utvecklingen inom fyra
utvalda skogsområden. Rub-

Skogens historia och skogs-
historia, ä r det bara två sä tt att
uttrycka samma sak? Inte alls,
finner den som läser de hä r
två nyutkomna böckerna.

Skogens historia berä ttar om
skogens utveckling frå n ä lds-
ta tid, hä r i Norden med start
efter senaste istiden, fram till
våra dagar. Med skogshistoria
avses skogsbrukshistoria, allt-
så hur människan utnyttjat
och påverkat skogen. Några
klara skiljelinjer gå r naturligt-
vis inte att dra. Skogens his-
toria under senare århundra-
den ä r klart på verkad av
skogsbruket, ytterst små om-
råden i fjällen kan sägas vara
helt orörda, och skogsbrukets
historia kan knappast skrivas
utan hänsyn till skogens ut-
veckling.

rikerna är fyndiga: Fiby ur-
skog-en ung"urskog" i Upp-
land; Holkåsen - en bokskog
blir till; Asa - från lind till
gran; Siggaboda - ett slagfält.

Ett särskilt kapitel ägnas åt
hur skog fungerar då den får
sköta sig själv. Många fakto-
rer spelar in, t.ex. trädslagen,
deras livslängd och sätt att
föröka sig, markens beskaf -
fenhet, skogsbränder, skogs-
levande djur, väder och vind,
störningar av allehanda slag.

Till sist presenteras idéer
och exempel på hur skogskul-
le kunna etableras och skötas
för att få varierade bestånd
som dessutom kan ge hygg-
lig ekonomisk avkastning.

I "Skogshistorisk forskning i
Europa och Nordamerika",
utgiven av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien (KSLA),
har inte mindre än 20 perso-
ner, forskare och författare
inom vitt skilda områden,
medverkat för att ge en ytterst
fyllig bild av den skogs-
(bruks)historiska forskning-
ens läge idag. Syftet ä r i för-
sta hand att ge dem som är
intresserade av olika skogs-
historiska invinklingar, som
forskare eller av ren nyfiken-
het, anvisningar om hur man
kan gå vidare för att finna just
det man söker. Mängden ci-
terad litteratur är impone-

"Forntida skogar och framti-
da skogsbruk i södra Sverige",
frå n SLU i Alnarp, ä r en trev-
ligt illustrerad bok som ger en
intresseväckande bild av sko-
gens historia i Sydsverige, vil-
ken avviker markant frå n den
i norr och visar stora olikhe-
ter även inom det studerade
området. Man förklarar på
lä ttfattligt sätt varför skogen
ser ut som den gör och försö-
ker frammana bilden av den
naturliga skogen - hur skogs-
bruk med några olika model-
ler för återbeskogning skulle
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rande och här finns upplys-
ningar om alla användbara
arkiv. Många svar står dock
att finna redan i de välskrivna
artiklarna!

KSLAs bok vill ge en bild av
den skogshistoriska forsk-
ningens utveckling i Sverige
och utomlands de senaste 50
åren. Äldre forskning är själv-
klart omnämnd men den har
varit anmärkningsvärt tunn
med tanke på skogens stora
ekonomiska betydelse. Forsk-
ningen har inte bedrivits inom
ämnet historia utan huvud-

»
sakligen inom skogliga äm-
nen, som delar av de stora
bolagens historia och inom
teknikhistorien.

Först efter det senaste
världskriget har historiker bör-
jat analysera skogsbrukets
historia på allvar. Och att det
finns mycket att hämta ger
denna bok verkligen belägg
för. I sitt företal framhåller

KSLAs sekreterare och VD
Sven-Uno Skarp vikten av att
svensk skogshistorisk forsk-
ning förstärks. Den har i flera
andra länder nå tt betydligt
längre än hos oss. Akademi-
ens engagemang för att få
fram större ekonomiska re-
surser härrör från 1983, och
Skogshistoriska Sällskapet
bildades 1989.

Ett seminarium 1995, ar-
rangerat av KSLA, Skogssty-
relsen och Skogshistoriska
Sällskapet, var upprinnelsen
till boken. När föredragen
skulle publiceras ville man få
skogshistorien så allsidigt be-
lyst som möjligt, inbjöd bl.a.
flera ledande utländska fors-
kare att medverka, beredde
utrymme för en utförlig be-
handling av skogslagstift-
ningen och för presentation
av tillgängliga arkiv. Detta ä r
alltså en utmärkt uppslagsbok
för den vetgirige! Dä remot

lämpar sig knappast alla av-
snitt för sträckläsning, vilket
inte heller kan ha varit förfat-
tarnas avsikt.

Bokens inleds med en över-
sikt av forskningen om svensk
skogshistoria i ett idéhisto-

riskt perspektiv. Därefter föl-
jer en 47-sidig uppsats om
svensk skogslagstiftning med
13 sidor noter och litteratur-
anvisningar. De följande upp-
satserna försöker ge svar på
frågan om vad skogshistoria
ä r och hur den kan användas.
Ett avsnitt presenterar skogs-
historisk forskning i våra nor-
diska grannländer, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien,
USA och Kanada, och boken
avslutas med en redogörelse
för KSLAs bibliotek.

Ingegerd Donniing

Forntida skogar och framtida
skogsbruk i södra Sverige -
historiska fakta och idéer om
skogsskötsel.
Redaktör: Johan Elmberg, 52 sidor.
SLU Kontakt 5, Alnarp 1999, ISSN
1402-7445, ISBN 91-576-5589-8

Skogshistorisk forskning
i Europa och Nordamerika.
Vad är skogshistoria, hur
har den skrivits och varför?
Redaktör: Ronny Pettersson,
358 sidor, illustrerad. Skogs- och
lantburkshistoriska medd. nr 22.
Supplement till Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens Tidskrift ,
Stockholm 1999. ISSN 1402-0386,
ISBN 91-88780-59-7. Kan rekvire-
ras från KSLAB, Box 6806, 113 86
Stockholm.
En mera utförlig recension finns i
Svenska Trädföreningens tidskrift
Trädbladet nr 2/2000.
ISSN 1400-514X.

Sågkamrat 1919.1 idéhistorien ingår tekniken. Figuren är hämtad
från Göran Rosanders "Skogsarbetaren och hans verktyg"

publicerad i KSLAs Tidskrift 1988.
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Dendrologisk atlas - en klassiker i vardande
Dendrological Atlas planeras bli en komplett handbok över lignoser i världens

tempererade klimatzoner. Verket ska beskriva ca 6 000 träd och buskar och 7 200 kultivarer
och bli rikt illustrerat. Det utges av International Dendrological Research Institute i USA

i samarbete med ungerska vetenskapsakademin.

För ett par å r sedan läste jag i
"Arnoldia" (vol 50 nr.3/1990)
en intervju med Zsolt Debrec-
zy i Budapest om hans livs-
verk, Dendrologisk atlas. De-
breczy hade sedan 1971 arbe-
tat med detta monumentala
projekt som syftar till att ska-
pa ett vackert illustrerat verk
med fullständig dokumenta-
tion av den tempererade zon-
ens alla träd och buskar.

Basen för verket är lagd av
sådana författare som Alfred
Rehder, W. J . Bean och Gerd
Krüssman. Dä rtill kommer
originalillustrationer, visuellt
orienterade nycklar, ingående
taxonomiska beskrivningar,
presentation av selekterade
kloner m.m. i hittills okänd
omfattning.

Då (1990) beräknade De-
breczy att arbetet skulle avslu-
tas under å r 2000.

Efter Ungerns frigörelse på-
började man ett samarbete
med Arnold Arboretum och
det då bildade International
Dendrological Research Insti-
tute (IDRI ) i Massachusetts.

En sammanfattning av pro-
jektet ges i IDRIs NewsBrief
nr 9, juli 1997:

"Fullstä ndig dokumenta-

tion betyder att alla betydel-

sefulla morfologiska egenska-
per finns förtecknade inklusi-
ve undersökta barrträdsarters
växtsamhällen (synekologi)
och vegetationsprofil.

Före 1988 registrerade vi
jä msides med tusentals löv-
träd 300 barrträdsarter och
andra nakenfröiga vä xter
(gymnospermer), av vilka vi
påträffade 150 i naturen på
vå ra resor till Balkan, Mindre
Asien, Västasien och USA.

I samarbete med Arnold
Arboretum fortsatte vi 1988-
1991 arbetet med en total den-
drologisk dokumentation i
USA. Antalet i naturen doku-
menterade barrträd ökade
med 100 genom våra resor i
Mexiko 1991-1992 och 1993-
94, och med 16 i Kalifornien
sommaren1994. Därefter följ-
de 66 arter i Kina 1994-95 och
ytterligare 12 i sydvästra Eu-
ropa jämte en macaronesisk
reliktendemisk art på Azorer-
na.1996 tillkom12arter i Chi-
le och 25 på Taiwan, vilket
medförde att antalet bildsam-
manställningar och texter
ökade till 381. Om våra pla-
nerade expeditioner till nord-
östra och nordvästra Ameri-
ka och yttersta sydväst-Kali-
fornien är framgångsrika blir

resultatet ytterligare 74 arter.
I Japan planerar vi att regist-
rera 45 barrträdsarter som
skulle öka antalet totalt fältdo-
kumenterade gymnospermer
till 455. Vad som ännu återstå r
av de 600 arter och huvudva-
rieteter av gymnospermer
som vi vill ta med i Dendro-
logical Atlas planeras ca 100
1998: 24 på Nya Zeeland och
Tasmanien, 60-70 under vå r
andra kinaexpedition och 10
under ett kort besök i Korea
och Nepal."

Nya arter
Under expeditionerna till
Mexiko fann man ett antal för
vetenskapen nya barrträd .

Arter:
1. Abies hidalgensis (Hidalgo,
Mexiko)
2. Abies neodurangensis (Hidalgo.
Mexiko)
3. Abies zapotekensis (Oaxaca,
Mexiko)
4. Pinus yecorensis (Sonora,
Mexiko)

Varieteter:
1. Abies guatemalensis var.
longibraeteata
2. Abies lowiana var. viridula
3. Pinus oaxacana var. diversiformis
4. Pinus lawsonii var. gradiis
5. Pinus yecorensis var. sinoloensis
6. Pseudotsuga menziesii var.
oaxacana.

Forts, på nästa sida
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Om trädgårdsväxternas historia
och begreppet trädgård
vid tiden oreflekterat fram-
ställdes i populärlitteraturen.

Uppsatsen "Kulturväxter i
Tycho Brahes trädgå rdar"

(1996) brottas bl.a. med frå-
gorna: Vilka växter fanns i
trädgårdarna vid Uraniborg
på Ven under 1580-90-talen?
I vilka mönster och gruppe-
ringar var växterna plantera-
de? Och hur såg trädgården
ut då - i verkligheten?

Kunskaper på skilda områ-
den har förts samman: intro-
duktionen av kulturväxterna,
den nordeuropeiska renäs-
sansträdgården, andra 1500-
1600-tals trädgårdar, Tycho
Brahes egna resor och träd-
gårdsbesök, inspiration av
samtida personer litteratur,

m.m. Uppsatsen "Något om
begreppet trädgård och dess
förändrade innebörd" (1997)
bygger på en forskarutbild-
ningskurs, "Design som kun-
skap", som gavs vid Institu-
tionen för landskapsplane-
ring, Alnarp, under hösten
1993-hösten 1994. Syftet var
att redovisa och tolka belägg
för begreppet trädgård under
å tminstone 500 år, för att hä r-
igenom illustrera hur begrep-
pets innebörd successivt för-
skjutits och förändrats.

1 den inledande texten görs
en bred översikt över ä mnet
utifrån litteraturen.

Avhandlingen lades fram
den 6 juni vid Institutionen för
landskapsplanering i Alnarp.

Lustgårdens tidigare redaktör
Kjell Lundquist lade i somras
fram sin licentiatavhandling “ Bi-
drag till kännedomen om begrep-
pet trädgård och om trädgårds-
växternas historia i Sverige". Av-
handlingen bestårav tre tidigare
publicerade artiklar och en ny-
skriven inledning.
Uppsatsen "Bondens träd-
gård - en funktion av många
nyttiga och några sköna väx-
ter" (1994) har sin grund i
Nordiska museets och Kungl.
Skogs- och Lantbruksakade-
miens gemensamma skogs-
och lantbrukshistoriska semi-
narium. Författaren vill ge en
sannare bild av bondeträd-
gårdarna i gångna århundra-
den och årtusenden än desom

Forts, frän föreg. sida

Läget i år
I januari i år berättade Zsolt
Debreczy för mig:

- att arbetet med Dendrolo-
gical Atlas helt finansieras av
stödjande medlemmar och
donationer. Projektet genom-
förs av IDRI och ungerska
dendrologiska dokumenta-
tionsgruppen med hjälp av 5
fasta och 3-5 tillfälliga medar-
betare. Dessutom har 127 vo-
lontärer från flera länder del-
tagit i fältarbetet;

- att 90 % av fotona och teck-
ningarna nu är digitaliserade.

- att huvuduppgifterna un-
der år 2000 blir att skriva tex-
terna och att genomf öra en
expedition till Himalaya som
förhoppningsvis skall ge yt-
terligare 25 arter;

- att år 2001 ägnas å t redi-
gering och åt att lösa några
kritiska taxonomiska frågor;

- att volymerna I — IV be-
handlar arter och varieteter av
gymnospermer och volym V
deras kultivarer. De publice-
ras tidigast år 2002;

- att man försöker hålla ett
pris som gör verket överkom-

ligt för en bredare krets- USD
100 per volym. Det priset krä-
ver bidrag på ca USD 18 000
per volym. Om man inte får
bidrag är troligen USD150 ett
mer realistiskt pris.

Allt talar för att Dendrolo-
gical Atlas kommer att bli
2000-talets standardverk i
dendrologi. Intresserade kan
följa hur arbetet framskrider
på IDRIs hemsida:

www.intendendr.org.
Det går också att bli stöd-

jande medlem.
Lennartit Jonsson
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ROCKER OCH SKRIFTER

Havens og landskabets udvikling
i det 20. århundredes Vest-Europa

Garden History Society, det været for landskabs-arkitekt retiskestof er tung læsning og
velrenomerede Selskab for professionen i løbet av det 20. ofte forvirrende. Nogle vil ef-
Havehistorie i England, har århundrede? terlyse væsentlige oplysning-
nu som lovet offentliggjort en • Hvad var de hovedmulig- er som mangler, og andre vil
undersøgelse af "The Twen- heder som mislykkedes for synes at andre oplysninger
tieth Century Landscape". professionen, og hvorfor gjor- kunne undværes.

Den indeholder ni afhand- de de det?
linger med illustrationer, De 12 professionelle land-
skrevet af kompetente fag- skabsarkitekter har meget
folk, syv britiske og to tyske- forskellige svar på disse to
re. Hver afhandling er afslut- spørsmål, afhængige af deres
tet med meget omfattende lit- kunstneriske og faglige bag-
teraturlister. Disse afhand- grund og den side af faget,
linger beskriver de forskelli- som de har været beskæftigt
ge strømninger og mål inden- med. De indleder bogen,

for have- og landskabs-plan- Bag i bogen findes 14 ud-
lægningen i det nu svundne valgte farvelagte plancher af
20. århundrede. forskellige typer europæiske

Redaktionen nævner, at den haveanlæg,

ikke har prætentioner om at Garden History Society's
behandle udviklingen i allede nye undersøgelse med det
europæiske lande i Syd- og meget koncentrerede og teo-
Øst-Europa, for ikke at tale
om i Skandinavien, da ingen
af disse lande omtales!

To af de ni afhandlinger er
skrevet til tidligere lejlighe-
der. De har alle et meget lærd
eller akademisk indhold, så
redaktionen har indbudt 12
praktiserende landskabsarki-
tekter til at fremkomme med
deres personlige følelser og
syn på deres professionelle
virksomhed indenfor land-
skabsplanlægningen. De er
fra Danmark, Tyskland, Eng-
land og Holland.

De to spørsmål er følgende:
• Hvad har hovedopgaven

Men det er sikkert, en dis-
kussion vil opstå blandt pro-
fessionelle fagfolk og andre
kultur- og kunsthistorisk in-
teresserede i landskabet.
Hvad vil udviklingen bringe
for menneskeheden på dette
viktige område i det nu gry-
ende århundrede?

Asger Ørum-Larsen
Reviewing the Twentieth-Century
Landscape. Publikationen er
redigeret af Jan Woudstra og
Christiano Ratti. Den er på 180
sider og er 2 numre af Garden
History Society's journal, som
volume 28, nr 1.

nära den gängse i nordiska
floror, t.ex. Krok & Alm-
quist, Svensk Flora.

Florn Nordica är ett forsk-
ningsprojekt vid Bergian-
ska Stiftelsen i Stockholm.
Floran skrivs på engelska
av ett femtiotal specialister
från alla de nordiska län-
derna.

Huvudredaktör och pro-
jektledare ä r professor
Bengt Jonsell.

Florn Nordien distribueras
av Koeltz Scientific Books i
Königstein, Tyskland.

Flora Nordica
Ett första band av den nya
stora vetenskapliga floran
över Nordens alla vilda
kä rlväxter utkom vå ren
2000. Det omfattar ormbun-
kar, barrträd, videväxter
och slideväxter.

Familjeordningen följer
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BÖCKER OCH SKRIFTER

Carl Lamberth till minne
(1894-2000)

Carl Lamberth har
gått bort.

Min man, Gösta
Winqvist, och jag
hade förmånen att
känna Carl under
de sista 20 åren av
hans 106-åriga lev-
nad. Vi hade många
gemensamma in-
tressen och det var
inte svå rt att f å
gensvar hos Carl .
Gösta och han hade
hästintresset
mensamt - Carl ha-
de ju varit sekrete-
rare i Jockey-klub-
ben - men de plock-
ade även svamp till-
sammans och dis-
kuterade fjällen och
deras flora . Carl
gjorde ända till sista
åren en vandring
kring Abisko på
sommaren.

Vi var alla roade av konst
fastän Carl kanske förstod sig
litet bä ttre på modern konst
ä n vi. Han besökte regel-
bundet Athen- och Rom -
institutens vä nföreningars
föreläsningar och deras tema-
dagar med upp till sex före-
läsningar på en dag.

Och resorna! På förening-
arnas resor anslöt Carl som
regel dä r resans program bör-
jade eftersom han ville tåg-
luffa och kunna stanna till och
se något väsentligt på vägen
dit. Han var oförtröttlig!

Jag minns sä rskilt en kväll i
Aleppo i Syrien då Carl efter
en intensiv sightseeingdag
ville spela bridge - ett av hans
stora intressen - på kvä llen,
och hur trötta vi än var kunde
vi ju inte neka. Men det var
ändå vi som gav oss först.

Men bland alla Carls in-
tressen undrar jag om inte
"dendrologerna " stod i sä r-
klass. På sitt ödmjuka, an-
språkslösa sä tt avslö jade han
sitt fantastiska minne och
kunnande om fjä llv ä rlden
först då man sjä lv tog upp
någon fråga . Han var alltid
den första i mål på alla ut-
flykter, även om det gick upp-

I
£
è
£
2
o
£

ge"

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
- men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

I rörelse
av Karin Boye

På fjällturerna i
Abisko brukade
Carl Lamberth
alltid deklarmera
samma dikt

för.
Han var vänfast, generös

och i ordets alla bemärkelser
en gentleman.

Margareta Winqvist
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Till norra Italien och Toscana gick resan den 25 april - 3 maj.
Deltagarna besökte några av områdets mest berömda villor och trädgårdar

- de flesta välskötta och vackra, några förvuxna.
Resan började i Lenno med ett ovän-
tat problem: ankomstdagen var helg-
dag och vi kunde inte köpa mat till
picknick utan fick boka en enkel
lunch på en restaurang. Den enkla
lunchen - fem rätter - drog ut på
tiden.

Några snabbfotade personer av-
stod från delar av lunchen och skyn-
dade iväg för att få en skymt av för-
sta målet, Villa Carlotta, vid Lago di
Corno.

Villa Carlotta byggdes 1745, men
fick sitt namn1843 då hertiginnan av

1

Öppen plats vid Villa Carlotta, inramad av en hög
välklippt häck. I mitten en fontä n.
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oss över till Villa Balbianello, byggd 1787.
Den anses vara en av de vackraste anläggning-
arna vid Comosjön, vilket inte är svårt att för-
stå efter en rundvandring. Man slås av hur
välskött den är och över det fantastiska läget
på en enslig hög udde. Utmed sjön finns ter-
rasser med fontäner och balustrader med amo-
riner.1790 byggdes ett vackert kasino frå n vars
mittloggia man har en hänförande utsikt över
sjön.

Dag två gick färden till Gargnano, som lig-
ger på Gardasjöns västra sida nedanför det
drygt 1000 m höga Monte Magno. Vår lunch-
värdinna Frau Steinbacher hade dukat upp en
delikat "picknick" med vin i sin fantastiska
anläggning. Här finns också en limonaia med
80 år gamla citronträd . Lorenzo Trevisani, vars
far planterade träden, sköter den nu och före-
visade den.

Efter lunchen åkte vi ett stycke norrut för att
först besöka ett gammalt kloster vars munkar
hade fört citrus till denna del av Italien. Hä r
kunde vi se hur kapitälen i korsgången prytts
med citrusfrukter.

Därefter besökte vi en annan limonaia, Pra-
to della Fame. Den innehöll flera olika citrus-
sorter, också dessa skötta av Trevisani som
kämpar för att bevara de limonaior som är
värda att bevara. Om limonaior, se sid 111.

Limonaian i Gargnano med 80 år gamla
citronträd.

Sachsen fick den i bröllopsgåva av sin mor. Vil-
lan har en angöringsplats vid sjön, men idag
är denna plats avskuren från trädgården av en
mycket trafikerad smal gata.

Ovanför en kort bågformad trappa finns en
vacker smidesgrind, på andra sidan grinden
finns en liten öppen plats inramad av en hög
välklippt häck, i mitten en fontän. Från denna
plats leder trappor upp till två terrasser med
pergolagångar planterade med olika citrusar-
ter. På den tredje terrassen ligger huset var-

ifrån man har en oerhört vacker utsikt över
Lago di Corno. En landskapsträdgård med
träd och buskar som avviker från dem som
vanligen förekommer i trädgårdarna runt sjön
finns, liksom många olika azalea- och rhodo-
dendronsorter.

På promenadavstånd låg den bå t som förde

Berömd ci/ pressallé
Nästa dag for vi vidare öster ut för ett första
uppehåll i Giardino Giusti, Verona. Storher-
tigen av Toscana, Agostino Giusti lä t 1570 an-
lägga denna trädgård med sin berömda cy-
pressallé. Allén leder fram till en droppstens-
grotta varifrån man på slingrande branta vä-
gar kommer upp till en maskaron belägen rakt
ovanför grottan. Maskaronen som kunde slå
ut eldsflammor ur munnen är ovanpå utfor-
mad som en belvedere och härifrån har man
utsikt över Verona. I parken är mycket intakt
sedan 1500-talet. Den formella parterren med
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Den monumentala cypressallén vid Giardino Giusti som länge imponerat
på besökarna har fått växa sig för stor.

buxbomshäckar, brunnar och citrus i terrakot-
ter antas ha anlagts 1570, likaså en liten men
svå r labyrint som hör till Europas ä ldsta, om-
gjord 1786, nu nyanlagd.

Igenvä xningen ä r på taglig. Detta gäller
främst de fullt uppväxta träden mellan par-
terren och bergväggen med utsiktsplatån, där
träden hindrar blicken över staden. Även häck-
arna i parterren är för höga och täcker både
socklarna och delvis krukorna till de uppställ-
da krukväxterna. Cypressallén ä r monumen-
tal, men storleken stå r inte längre i någon pro-
portion vare sig till huset eller trädgården.

6 Villa Barbaro i Maser var vårt nästa mål.
Ritad av Andrea Palladio för de båda bröder-
na Markantonio och Daniele Barbaros räkning.
1556-58 uppfylldes deras önskan att bygga en
mönsterträdgård på en av Masers trädbevux-

na bergsluttningar. Den enda trädgårdsdetalj
som återstå r ä r ett nympheum på baksidan av
byggnaden. På framsidans parterrer går nu
hästar och betar. En upprustning av parterrer-
na tycks vara på gång.

Vi besökte Villa Rotonda, Vicenza som även 5
den ritats av Andrea Palladio. Denna byggnad
är vackert belägen högst uppe på en kulle med
utsikt över landskapet. Trädgården är enkel
och har huset som enda blickpunkt.

Härifrån gick resan till Padua och Orto Bo- 7
tanico. Vi hade utlovats guidning av den ve-
tenskapliga ledaren, en dam som till Stock-
holm faxat långa växtlistor och planer över
indelningen av de olika planteringsytorna i
den gamla delen.

Framme vid entrégrinden blev vi emellertid
inte insläppta på grund av strejk. Men den
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som vi kan se även idag. 1907 ärvde Marchese
Giulio Guicciardini Corsi Salvati-villan och
återställde så mycket som möjligt av 1700-tals-
trädgården med de bevarade brunnarna från
1500-talet. Alldeles utanför trädgårdens par-
terrer finns en ragnaia, fågelfångstanläggning,
som trots förbud används ännu idag under
hänvisning till gammal tradition.

Anläggningen består här av en kort tvåradig
allé av stenekar, en vattenkanal på ena sidan
och en yttre plantering av en rad lagerbuskar.
Trädgården vårdas efter bästa förmåga av ä ld-
re trädgårdsarbetare. Av de förändringar och
restaureringar som genomförts upplever man
inte mycket.

Giulio Guicciardini skriver i sin monografi:
"tog sig väl i akt för den galenskap som behärs-
kar så många när de gör om våra villor och träd-
gårdar alltför mycket i sin strävan att föra till-
baka till en viss tidsperiod och berövar dem alla
spår som tiden lämnat och som ger dem en
mänsklig levande karaktär".

Med dessa kloka ord i minnet for vi till Villa 9
di Castello som ligger i utkanten av Florens.
Vi dukade upp vår picknick på den halvcirkel-
formade muren som utgör gräns mellan kör-
väg och gräsmatta framför villan. Det dröjde
inte länge innan en brysk dam kom ut och för-
sökte köra iväg oss. Mot löfte att vi inte skulle
stå på gräset gav hon med sig, men höll oss
hela tiden under uppsikt.

Villa di Castello är en högrenässansträdgård
anlagd under 1500-talets mitt av Cosimo de
Medici. Anläggningen blev en förebild för
många andra italienska trädgårdar. Grunddra-
gen finns fortfarande kvar. Den stora orange-
riparterren ligger i en sluttning ner mot huset.
Mer än 500 citrusplantor i terrakottakrukor pla-
ceras varje vår ut på fasta socklar i parterrens
kvarter, och vårt besök inföll precis vid denna
tidpunkt. 1 det stora orangeriet stod fortfaran-

de många terrakotter med växter kvar och vän-

tade på att komma ut. Somliga var enorma. Till

Medicinalträdgården vid universitetet i Padua.

envisa gruppen gav sig inte, till slut hämta-
des damen ifråga och vi blev vänligt mottag-
na och guidade av henne.

Denna botaniska trädgård anlades1585som
undervisningsträdgård med medicinalväxter
och var ansluten till botaniska seminariet vid
universitetet. Den är äldst i Europa.

Trädgården, som är muromgärdad och cir-
kelrund med inneslutna kvadrater som i sin
tur innehåller cirklar och andra geometriska
indelningar, visar på ett underbart sä tt dessa
mönster från 1500-talet. Den är mycket vä l-
skött och de ursprungliga substanserna har
bevarats i stor omfattning. Daniele Barbaro
anses ha varit med om att grunda den.

Platt trädgård
Tidig avresa från hotellet för en längre kör-

8 ning mot Florens och ett besök i Villa Guicci-
ardino också nämnd Villa Corsi Salvati i
Sesto Fiorentino. Denna trädgård skiljer sig
från de flesta toskanska villor genom att vara
alldeles platt och är därför av speciellt intres-
se om man vill visa exempel på hur den tos-
kanska trädgårdskonsten kunde anpassa sig.

1502 inköptes den då enkla lantgården av
Jacobo Corsi.1738 moderniserades och utvid-
gades både hus och trädgård och Antonio
Corsi gav anläggningen en barock karaktär,
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Parker» vid Chigi
Cetinale reser sig
mäktigt i land-
skapet.

Appenninos damm kommer man via en två-
delad trappa. Här finns statyn Inverno utförd
av Bartolomeo Ammanati.

Alldeles intill Villa Castello ligger en annan
Medici-villa från samma tid,Villa Petraia. Att
ta sig dit upp är ganska ansträngande men de
flesta tog den promenaden. Här är förhållan-
det omvänt: villan ligger ovanför orangeripar-
terren. Tyvärr var citrusbestånden fortfaran-
de glesa och de enstaka växterna var i dålig
kondition, men trädgården var lika välvårdad
som den föregående.

1500-tal om till renässansvilla. Från denna tid
finns ett litet runt kapell och citrusparterren
kvar. Efter förstörelse restaurerades byggna-
den på 1600-talet i nygotisk stil. Även en del
av trädgården förändrades.

På baksidan av huset anlades genom en sän-
ka i terrängen fram till ett trapplopp en lång
gräsgång med figurklippta häckar på båda si-
dor. Gången leder upp till en trädgårdsgrind
med en bakomliggande halvcirkelformad
damm, omfattad av murar och balustrader.
Härifrån går alléer strålformigt ut i den anslu-

tande skogen (gåsfot).
Framför byggnaden, sluttande mot landska-

pet, finns en vacker citrusparterr som avslu-
tas med en exedra med bassäng. Citrus sakna-
des, de stod fortfarande kvar i två olika orang-
eribyggnader intill terrassen. Dessa var de
enklaste vi träffade på under resan. Skötseln,

Kärleksfull skötsel
Följande dag ägnades trakten väster om Sie-
na. Efter att ha färdats på smala, slingrande
vägar genom ett mycket vackert landskap an-
lände vi till Castello di Celsa. Ursprungligen
från 1200-1300-talet, byggdes under tidigt
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Villa di Castello.
Orangeriparterren
dit en del
citrusplantor redan
hade flyttats ut.

I det stora orangenet stod rader
av terrakotter med växter och

väntade på att få komma ut.

huset finns en arkitektoniskt anlagd trädgård
med buxbomsinfattningar kring statyer, citro-
ner i terrakottakrukor, lagerhägg m.m. Utmed
en terrassmur mot den sidoordnade fruktträd-
gården växte en enorm Wisteria som hade mer
än 30 m långa och flera decimeter tjocka stam-
mar. Parken imponerar genom sin utsträck-
ning. Den är välvårdad men bara i strukturen
är 1600-talet fortfarande tydligt.

som några äldre män stod för, upplevde jag
som god och kärleksfull. En av de vackraste
anläggningar vi såg.

Inte långt därifrån ligger Villa Chigi Ceti-
naie som reser sig mäktigt i landskapet. Från
början en mindre bondgård som i slutet på
1600-talet byggdes om till villa av bankirfamil-
jen Chigi. Ägs idag av Lord Lambton och hans
fru . En öst-västorienterad anläggning där sikt-
linjen går rakt igenom huset. I den ena rikt-
ningen leder en steneksallé till en stor Her-
kulesstaty och i den andra leder en långsträckt
murkantad gräsgång mot eremitaget som är
beläget 200 trappsteg uppför en bergsluttning.
Trakten var under1600-talet full av rövarband
och av denna anledning byggde man murar
runt sina anläggningar och boskéerna place-
rades långt ifrån boningshusen. Gräsgångens
södra mur har små öppningar som leder ner
till mindre trädgårdsrum. Närmast bonings-

11

Italiens vackraste teater
Nästa dag sökte vi oss till två trädgårdar som
är belägna vid foten av bergen norr om Lucca.
Mål nummer ett var Villa Reale i Marlia. Vil-
lans ursprung är från 1500-talet. Napoleons
syster Elisa Baciocchi lä t senare bygga om pal-
atset samt loggian. När den skuldsatte sonen
till prins Carlo och och hans gemål avled 1918
såldes villan för att täcka alla skulder. Inred-
ningen och trädgårdsskulpturerna gick på
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Orangeriparterren i Villa
Grabau ä r dekorerad
med ovanligt må nga

citrussorter.

Terrakottafigur i teatern
i Villa Reale.

auktion och träden började avverkas för att
sä ljas soin timmer. Strax innan parken hann
bli helt förstörd köpte familjen Pecci Blunt
anläggningen. Blunt gav den franske arkitek-
ten Jaques Greber i uppdrag att restaurera
parken efter planer och ritningar från Elisa
Baciocchis tid .

Från 1600-talet har "kameliaallén" och fri-
luftsteatern från 1652 lämnats orörda fram till
idag. Teatern anses vara den vackraste i sitt
slag i hela Italien. Även en stor Pan-grotta med
tunna överraskande vattenstrå lar är bevarad
och å terigen i funktion. Den ligger emellertid
inte längre i "skogen" sedan en ny öppen par-
terr på grottans baksida kommit till. Citrus-
parterren ligger helt avskild från huvudbygg-
naden. Terrakotterna är uppställda i ett lång-
smalt trädgårdsrum i två nivåer. I den lägre
delen står de utmed grusgångarna på en fyr-
delad gräsparterr, på den övre delen inramar

de gången runt en rektangulä r långsmal bas-
säng. Citrusplantorna är mycket friska och ge-
nomgående formade till 'Rotonda' med stöd-
ram av rundjärn. Den stora ängen söder om
villan som vi vid förra besöket hade upplevt
som vacker blomsteräng var nu sönderslagen
ända ner till markytan av ett modernt slagred-
skap. Även andra gräsytor var mycket kort-
klippta och bidrog till att anläggningen upp-
fattades som något stel.

Strax intill denna park ligger Villa Grabau 14
som även den har sitt ursprung från 1500-ta-
let. Efter flera ägarbyten har den slutligen fått
sin nuvarande neoklassisistiska stil som den
anses vara ett gott exempel på.1868 kom den
i familjen Grabaus ägo och är så fortfarande.
Parken framför villan har formats till land-
skapspark med ett imponerande trädbestånd.
Orangeriparterren på villans baksida har inte
påverkats av 1800-talet och är helt dekorerad
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na gräsyta i öster av en hög stödmur. Öster
om villan, i förlängningen av ost-västaxeln,
finns ett långsmalt djupt kabinett med en fon-
tän i fonden. Här finns ett trapplopp på södra
sidan som leder till en liten selvatico och på
den norra till orangeriparterren. Utöver huset
skadades denna del av anläggningen svårt
under andra världskriget och har först under
de senaste åren restaurerats. Restaurering är i
detta sammanhang en korrekt beteckning.
Dels var den motsatta trappan relativt oska-
dad och lätt att kopiera, dels ä r anläggningen
byggd av sandsten som vittrat redan innan
dagens luftföroreningar inverkat. En ständig
förnyelse av arbeten i mjuk sandsten har krävts
och stenhuggare, vidareutbildade till bildhug-
gare har utfört kopior.

Ovanför kabinettet mot norr ligger en av Ita-
liens och renässansens vackraste citrusparter-
rer med orangeribyggnad. Parterren är beva-
rad, likaså orangeribyggnaden, men den hyrs
idag ut till sommargäster - inklusive en vid-
hängande byggnad som är anläggningens ä ld-
sta. Anläggningen utgör det sämsta exemplet
på den tilltagande kulturturism som vi upp-
levt under resan.

Efter denna ur flera synvinklar mycket se-
värda anläggning gick färden vidare till en av
resans höjdpunkter Villa Capponi som är ett
utsökt exempel på en mindre, toskansk träd-
gård . Köptes 1572 av Gino Capponi som ge- l
nast byggde ut huset och planerade en träd-
gård till detta. En enkel toskansk trädgård be-
stående av tre trädgårdsrum: det första och
största, en terrass, lämpad som kägelbana och
för andra spel. Vid terrassens sydöstra ände,
avskild med en häck och en port, finns en li-
ten citrusträdgård med citrus utplacerade
bland buxbomsritningar som fyllts ut med för-
gätmigej. Bakom denna terrass ligger en upp-
höjd inbyggd vattenreservoar och trädgårds-
mästeriet med overvintringshus. På terrassens
västra sida når man via en trappa ett litet in-

med ovanligt många citrussorter. En mycket
imponerande orangeriebyggnad från 1600-
1700-talet räknas till de vackraste i trakten..
Här förvaras mer än etthundra 100-åriga ci-
trus.

Trädgården är mycket välvårdad. Citrus-
plantorna har en frodig tillväxt efter gödning
med konstgödsel, en åtgärd som efter en fram-
gång i början leder till stora problem.

I Villa Grabau uppfattade vi inträdesavgif-
ten som synnerligen motiverad av den mot-
prestation ägaren erbjöd. En välvårdad träd-
gård, tydliga spår av ansträngningar till beva-
rande (inte "rekonstruktion"), en engagerad
presentation av anläggningen, en god ritning
innehållande numrerade träd och buskar in-
klusive växtförteckning. Kanske det bästa ex-
empel på den moderna kulturturism som upp-
fyller kravet på anläggningens bevarande.

Mästerverk i stort och smått
Vi har nu den1 maj, ännu en helgdag. Avfärd

15 till Settignano och Villa Gamberaia som är en
av Italiens mest kända villor och ansedd som
ett mästerverk. Den är belägen mitt ibland vin-
odlingar i ett landskap som öppnar sig mot
Arnodalen. Familjen Capponi f örvä rvade
1400-talsvillan år 1718, de utvidgade huset och
under denna tid fick troligen trädgården sin
nuvarande struktur. Den består av tre delar:
en vattenparterr söder om huset med en fyr-
delad bassäng. Parterren avslutas med en ex-
edra varifrån man har utsikt över Florens.
Denna parterr är i sin nuvarande form av ny-
are datum. I 1700-tals trädgården fanns i nu-
varande exedran bara en oval bassäng med en
kaninö (kaninön är en mycket vanlig del i re-
nässansträdgården). Öster om huset och par-
terren sträcker sig en lång prato, betecknad
som bowling-green, från exedran i söder mot
norr över stenbron som går över Via del Ros-
sellino fram till ett nympheum. Längden an-
ges till 225 m. På tre fjärdedelar begränsas den-
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Langsmalt kabinett med restaurerat trapplopp \ U# Mr ~ •>

*i Villa Gamberaia, en av Italiens mest kända villor. \,4
Infä llt: plan över anläggningen a1 jr *»#.» -

hägnat rum med väggar och fönster, ett fint
exempel på en giardino segreto där murarna
ä r täckta av blåregn och rosor och där en fon-
tä n placerats i mitten. Detta trädgårdsrum
kunde fram till 1900-talet även nås via en un-
derjordisk gång och det förmodas att man här
sökte skydd mot den kalla tramontanavinden.
Nedanför detta kabinett ligger ytterligare ett
kabinett med en bassäng, skyddad mot insyn
med tä ta klippta cypresser.

Anläggningen var synnerligen välvårdad
och lämnade ett starkt intryck hos besökarna.

Ägaren är något restriktiv mot besök.

anlades mellan 1450 och 1457 för Giovanni
Medici. Mycket höga murar stöder upp terras-
serna som skulle efterlikna Semiramis trädgår-
dar. Mot de varma murarna spaljerades citrus-
träd. Man vet att G. Medici planterat Rosa x
alba "Incarnata" (Maidens Blush) och många
nejliksorter här. Lorenzo de Medici "Il Mag-
nifico" ärvde anläggningen som då blev ett
kulturellt centrum. Under 1920-talet lät arki-
tekt Cecil Pinsent restaurera både hus och träd-
gård. På den nedre och den västra terrassen
planerades enkla buxbomsparterrer så att träd-
gården återfick sin renässansatmosfär. Vården
av trädgården har både intensifierats och för-
sämrats. Det första gäller antalet arbetare, det
senare gäller insatsen med moderna maskiner,
automatbevattning och konstgödsling. Även
här hade den forna trädgårdsmästarebostaden
och nedre ekonomibyggnaden blivit (lyx)-

Kulturellt centrum
Den sista utflyktsdagen å kte vi till Fiesole där
en av de mest berömda villorna ligger på berg-
sluttningen med en fantastisk vy över Florens,

7 med domen i centrum. Villa Medici Fiesole
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Villa Capponi, ett utsökt exempel på en mindre, toskansk trädgård.

växta vegetationen med målsä ttningen att be-
vara individerna är tydlig. Mönstret ä r en följd
av ingående diskussioner om möjliga alterna-
tiv, som fördes på ett internationellt symposi-
um i Wien 1991.

o

Återställning eller rekonstruktion av anlägg-
ningsdelar (trappanläggningar, bassä nger)
sker synnerligen försiktigt och utan tidspress.

bostad - med ny fasad mot nedre parterren.
18 Härifrån for vi till Giardino Boboli beläget

inne i Florens. Vi startade vid Porta Romana
och promenerade fram till Isolotton, en ö som
ligger mitt i en cirkelrund damm och är träd-
gårdens orangeriparterr. Broar leder ut till ön
där stora terrakottakrukor med citrusträd är
utplacerade och en nyanlagd samling klassis-
ka rosor finns. Tiden tillät ingen omfattande
vandring genom trädgården utan begränsades
till parkens nordvästra del ovanför Isolotton.

Boboli-trädgården är idag den centrala an-
läggningen för alla statliga historiska parker i
Italien. Därför är insamling och förökning av
historiska citrussorter koncentrerade hit. Re-
sultatet visas i anslutning till den gamla orang-
eribyggnaden i form av en blomsterteater.
Även inställningen till restaureringsfrågan vi-
sas här. Försiktiga ingrepp i den befintliga för-

Så har vi kommit fram till dagen för hemresan
som tyvärr slutade med en trafikolycka. Trots
denna har intrycken av resan inte bleknat.
Någon gång i det förgångna importerade vi
delar av den italienska trädgå rdskulturen.
Förhoppningsvis tar vi idag till oss den positi-
va delen av Italiens parkminnesvård.

Klaus och Birgitta Stritzke organiserade och ledde även
denna uppskattade resa.
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Limonaiorna vid Gardasjön
- ett säreget kulturminne

I Rom fanns enligt Plinius (24-79 e.Kr.) "underträdet
med de gyllene äpplena". Theophrastos hade 300
år tidigare, efter Alexander den Stores fälttåg till
Asien, kallat detta träd kedros eftersom frukterna
luktade som cederträ. Plinius översatte den grekiska
benämningen kedros till det latinska citrus. Under-
trädet var Citrus medica, cédrat- eller citronatträdet
som odlades mest av medicinska skä l.

Även Citrus auran Hum, pomeransträdet, bitter-
apelsinen, som kom till Europa (Sicilien) nästan 1000
år senare, odlades i början för medicinskt och farma-
ceutiskt bruk. Efter ytterligare tre å rhundraden,
1369, beskrevs i Genua de första frukterna av Citrus
liinan, citronen. Den söta apelsinen, "Portogallo",
Citrus sinensis, kom först 1520 från Kina till Lissa-
bon.

dan under 1400-talet användes för odling av citrus.
Antagligen var det fransiskanermunkarna - de kom
tili Gargnano 1266 - som tog citrusen till området,
men vilket år är inte riktigt klarlagt. Vid vårt besök
visade oss vår ledsagare från Gargnano, Signore
Trevisani, korsgången i deras gamla kloster med
dess citruskapitäl.

1 en reseberättelse från 1483 beskrivs "trädgårdar
med Cedro, apelsiner och adamsäpplen". Arterna
är antagligen Citrus timon, Citrus aurantium samt
Citrus medica.

Odling på sjöns sydvästra sida är bara möjlig på
mycket smala terrasser med mycket stora nivåskill-
nader.

Kalksten till murar fanns på plats. Men eftersom
citrus trivs bäst på jordar med lågt pH, och det sön-
dervittrande berget här ger bara alkalisk jord så
hämtades jord från sjöns skuggiga nordöstra sida
där humusjordar med lågt pH kunde bildas.

Bevattningen av citrusterrasserna sker via rännor
dä r vatten som rinner ned från kalkberget samlas.
Växter med krav på lågt pH trivs ändå med bevatt-
ning med kalkhaltigt vatten om växtbädden håller
lågt pH.

Även citronen odlades till en början av medi-
cinska skä l, men dess antiseptiska och törstsläck-
ande egenskaper gjorde den mer eftertraktad än de
tidigare odladecitrusarterna. Tillsats av honung (se-
nare socker) och vatten gav lemonaden.

Odlingen spred sig under 1500-talet till länderna
norr om Alperna, men avkastningen var av klimat-
skä l begränsad. Dels krävdes uppvä rmning av över-
vintringshusen under flera månader, dels flyttbara
behå llare för de ömtåliga växterna. Söder om Al-
perna kunde Citrus limon under vintern förvaras i
overvintringshus som ytterst sä llan behövde upp-
vä rmas genom eldning, men även
här odlades citrus i krukor som
flyttades från parterrerna och in i
husen. Bara i södra Italien inklu-
sive Sicilien kunde citrus odlas i
det fria å ret om. Men därifrån var
vägen lå ng till norra Europa.

Övervintringsskydd
Men trots det gynnsamma klimatet behövs skydd
under vintern.

Limonaia i byn Lemone
vid Gardajön, 1994.

Kapitäl dekorerade
med citrusfrukter.

Gynnsamt mikroklimat
I norra Italien, på sydsidan av Al-
perna, ligger några sjöar med ett
mikroklimat som - framför allt ut-
med de sydvästliga stränderna -
tilllå ter odling av växter som nor-
malt inte trivs i denna geografiska
zon.

En av dessa sjöar är Gardasjön.
På dess sydvästsida reser sig hö-
ga branta bergsluttningar som re-
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I dessa branta berg vore det oprak-
tiskt att ha speciella övervintringshus
som skulle reducera odlingsytorna till
hälften. Man valde därför att plantera
citrus direkt på terrasserna och byg-
ga tillf älliga skydd under vintern
över de utplanterade växterna.

Utvecklingen av citrusodlingen
gynnades i mitten av 1700-talet av
den agrarakademi som grundades av
Conte Carlo Bettoni-Cazzago. Syftet
var att förbättra citrusodlingen, och
övervintringsskyddet var den vikti-
gaste punkten. Man utvecklade en
konstruktion grundad på standardi-
serade fält som kunde fogas ihop till
anläggningar av valfri storlek.

För ett träd inklusive fritt utrym-
me mellan plantorna beräknades 4 m
(bredd) x 5 m (djup), vilket är storleken av ett fält
(campata). Mot bergsidan begränsas campatali av
en 3-4 m hög mur, på framsidan av ett 0,5-1 m högt
murkrön på stödmuren mot den nedanförliggande
terrassen. På krönet murar man upp 6-8 m höga
och 0,5 x 0,5 m tjocka pelare (pilastro). Innanför mur-
krönet ligger en 1 m bred arbetsgå ng.

Sidorna och den översta terrassen avslutas med
en 5-10 m hög mur, mot sidorna trappad efter ter-
rasserna. Mot ena sidomuren finns på in- eller utsi-
dan ett två- eller flera våningar högt magasin (ca-
sello) för förvaring av vintertäckningen. Mot den
andra sidomuren ligger trädgårdsmästarebostaden.

Under november till mars är limonaiorna täckta.
Vid täckningen läggs först brädor i dubbla lager på
taken. På framsidan sätts sedan fönster som kilas
fast mellan tvä rbjälkar, upphängda mellan pelar-
na. Mellanrummen tä tas med hö.

Täckningsarbetet tar två till tre veckor. På våren
tar man först bort fönstren och sedan taket. Under
frostfria tider på vintern öppnas fönstren. Vid risk
för frost eldas i öppna eldstäder eller järnugnar.

Grundidén till dessa standardiserade limonaior
har funnits tidigare. Redan 1708 avbildade Johan
Christoph Volkamer i N ü rnbergische Hesperides
en limonaia från Gardasjön.

Citronerna från Gardasjön ansågs ha den högsta
kvaliteten och syrahalten i Europa. Dessutom var
transportvägen kortare till norra Europa än från
Syditalien.

Ar 1840 grundade 254 odlare vid Gardasjön en
sammanslutning för gemensam förvaltning och för-

Limonaia vid Lago di Garda, pubi. av Volkamer 1708.

säljning av citroner. Frukten exporterades till Nord-
europa, ända till tsaren i Ryssland.

Innan en svår sjukdom (gummiflöde) tog hä lf-
ten av träden mellan 1855 och 1862skördades6 mil-
joner citroner. 1864-67 skördades inte mer ä n 1,5
miljoner frukter. 1870 slutligen kom jä rnvägsför-
bindelsen frå n Syditalien, som möjliggjorde trans-
port av citrusfrukter från Sicilien till Centraleuro-
pa*

Aren 1928-29 frös samtliga träd, och därmed slu-
tade den kommersiella odlingen vid Gardasjön.

Ideellt kulturarbete
Idag finns många övergivna limonaior med sina
murar och pelare helt intakta. Anläggningarna har
lockat många investerare inom hotell- och feriehus-
branschen och dessa kulturminnen förvanskas i till-
tagande grad. Det enda skydd de å tnjuter ä r att de
inte få r rivas, däremot finns inget krav att de ska
hindras frå n förfall. Faller de ihop behöver de inte
byggas upp igen .

Det finns ett få tal fritidsodlare kvar som försö-
ker föra den speciella odlingstraditionen vidare.
Allt arbete måste utföras manuellt, det ä r mycket
mödosamt och tidskrävande. Tyvä rr ger varken
kommun eller stat något som helst stöd, trots att
anläggningarna har en så utpräglad och säregen
arkitektur och behärskar landskapsbilden vid Gar-
dasjön.

Khms Stritzkc
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Norrbotten bärs av eldsjälar med starka
känslor för sin bygd. Det fick Dendrolog-
föreningens resenärer uppleva i hög grad under
resan den 28-31 juli. Värdarna visade med entusiasm
och kunnighet upp sina botaniska och andra se- och hörvärdheter.

, /7Ibxl i i jLf
Cideä

Resan utgick från Luleå som ägnades så väl ra hinder, fungerade som Norrbottens största
första som sista dagen. Tack vare föreningens hamn. Församlingen var så stor till ytan att för-
Hermelin-stipendiat, stadsträdgå rdsmästare samlingsborna måste övernatta vid kyrkobe-
Göran Sundqvist blev dessa båda dagar oför- sök, varför varje gård och familj byggde sig
glömliga. Första dagen ägnades å t världsarv- ett litet hus i staden nära kyrkan. Dessa över-
staden Gammelstaden, kyrkan och Hägnans nattningshus fyllde också viktiga sociala funk-
friluftsmuseum. tioner: ciels fick bönderna och deras hustrur

Vi började med kyrkan. Den var ursprung-
ligen tänkt vara stiftskyrka, och därför ovän-
tat stor och praktfull. Döm om
vår förvåning nä r därvarande
kantor gav en magnifik orgel-
konsert med egna variationer
överStenhammars "Sverige" och
dä refter undf ägnade oss med
sång i Jussi Björlings anda - ett
djärvt val som utföll magnifikt.

Styrkta i anden besåg vi däref-
ter Gammelstaden som tidigare,
innan landhöjningen lagt för sto-

tillfälle till umgänge utanför den egna arbets-
gemenskapen, dels fick giftaslystna ungdomar

träffa varandra. Kyrkstugorna, alla
av olika utseende, kondition och
storlek, är helt förtjusande.

Från Gammelstaden vandrade vi
den korta vägen till Hägnans fri-
luftsmuseum vars kärna utgörs av
gamla norrbottniska byggnader.
Den entusiastiske museichefen Kaj
Bergman berättade att man har pla-

ner på att utvidga området med en
Linneansk trädgård. Där vill manLuleå Gammelstad.
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Följande dag, lördag, reste vi längs Piteälvens
dalgång via Älvsbyn och fick ett ganska lå ngt
besök vid Storforsen, som enligt uppgift ä r
Europas högsta obundna vattenfall. Vattnet
forsade, brusade, porlade över stenar, grund
och hålor, enligt mina skånska ögon en enorm
upplevelse.

Invid Storforsen ligger det lilla Skogsmuse-
et, som anspråkslöst men talande berä ttar om
det hårda arbetet i skogen förr.

Efter ett guidat besök i samemuseet Ajtte,
besök i Porjus. De stora intrycken där var tre:
dels den enorma entreprenörsanda som låg
bakom satsningen på detta kraftverk vid tiden

visa så många som möjligt av de växter som
kan ha funnits i trakten vid tiden för Linnés
lappländska resa.

När vi vandrade omkring bland stugorna
fyllda av beundran över detta i ordets finaste
bemärkelse kulturarv, kom överraskning nr
två: fru Sundqvist serveradesmulgubbar, egen
odling, med socker och vispgrädde, rikligt,
från ett litet stånd vid en av stugorna.

Sista besöket för dagen ägnades Järnvägs-
museet i Karlsvik. Där togs vi emot av några
av Malmbanans vänner, som ideellt arbetar för
att bevara och levandegöra minnen från den-
na betydelsefulla transportled.
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Exempel på den till stånd
orten väl anpassade
granen.
I bakgrunden Gällivare-
Malmberget.

et hängande grenar, en anpassning till kylan
och snörikedomen här uppe. Samma anpass-
ningsfenomen kan man finna i betydligt syd-
ligare trakter i Europa, då växtstället ligger
högt, kallt och snörikt.

Här var Ingegerd Dormlings stora kunska-
per om barrträden oss till stor nytta när hon
då och då gav förklaringar till vad vi såg ge-
nom bussfönstren.

Så anlände vi till det kända turisthotellet
Dundret vid Dundrets nationalpark där vi var
de enda boende gästerna. Efter middagen del-
tog de flesta av oss i en helt underbar vand-
ring på själva fjället Dundrets kala topp. Flo-
ran här var bitvis ganska märklig, vissa arter
som inte alls borde växa vare sig här eller då
gjorde det likväl, t.ex. Linnaea borealis, som var
rikligt förekommande.

Frå n Samemuseet i Ajtte.
En skinnuppköpare

klargör för några samer
vad han vill betala för

produkten.

Tredje dagen, söndag, for vi vidare mot Malm-
berget, där vi fick en vandring i den s.k. Kåk-
staden, som liksom många andra turistattrak-
tioner drevs av en förening av eldsjälar. Kå k-
staden var en nästan exakt kopia av Malmber-
gets tidigaste bebyggelse, då området var det
närmaste Sverige har kommit Klondyke. Här
trängdes under ytterligt primitiva förhållan-
den människor med ytterst varierande bak-
grund: arbetare och lycksökare, kriminella och
hederligt folk, redbara hustrur, fästmör och
skökor, barn .. .

Så kom en lång och mycket vacker färd längs
Kalix och Torne älvar, följt av besök på Torni-
on arboretum på finska sidan.

Detta nordliga arboretum är en skapelse av
Torneås stadsträdgårdsmästare Raimo Lind-
qvist, som tagit hem växter från Ryssland och
Karelen. Han gör fortfarande1-2 resor per år
för att finna intressant växtmaterial. Arbore-
tet kom till i samband med Bo-mässan 1987,
som visade exempel på en blandning av bo-
endeformer - radhus, villor och flerfamiljshus.
Inom ramen för en stadsparksliknande anlägg-

Ir M

kring förra sekelskiftet, dels det slit och de
tunga bördor som krävdes av arbetarna när
kraftverket skulle byggas i väglöst land, där
mannarna vandrade över myrar och träsk med
bördor på 30-90 kg, dels att det löpande arbe-
tet med kraftverket, som tidigare sysselsatte
mängder av arbetstagare, i dag endast kräver
tre man (en per skift) plus några reparatörer.

Många av oss hade inte tidigare varit så långt
norrut och framför allt inte upplevt landska-
pet och de allmänna naturförhållandena. På-
fallande var skogens annorlunda utseende.
Främst gäller det granarna som var mycket
höga, smala och med mycket korta eller myck-
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konserter, teater och andra begivenheter.
Många annueller i glada färger, och en del
magnifika träd som var mycket vä lutveckla-
de för att växa så långt uppe i norr. Från vin-
tern visades planscher på olika typer av snö-
skulpturer gjorda av lokal konstnär och enligt
vad vi kunde se otroligt naturtrogna - och na-
turligtvis omöjliga att bränna ner! Snöskulp-
turens baksida utgörs ofta av en kälkbacke el-
ler rutschbana för barn.

Att Norrbotten är en alldeles speciell del av
Sverige fick vi också klart för oss:

Norrbotten bärs av eldsjä lar som satsar oer-
hört på att kunna behålla sin bygd levande.
Då arbetstillf ällena ä r få genom alla hårda ra-
tionaliseringar, och markens odlingar föga gi-
vande, ser man turism som den kommande
och kanske enda räddningen. Man anstränger
sig till det yttersta att utnyttja sin lokala histo-
ria och de lokala naturförhållandena och att
överhuvud utveckla turistnäringen maximalt.

ning prövas här hur träd, buskar och peren-
ner utvecklas i detta nordliga klimat. Så t.ex. i
rosenkvarteret, där de flesta kända rosor tycks
ha haft svårt att överleva utom de härdiga ru-
gosa-arterna.

Vi bodde över på Haparanda stadshotell.
Efter middagen gjordes en tur med vandring
längs Torneälven och Kukkolaforsen där vi
bl.a. bevittnade det här märkliga sä ttet att
fånga sik: när fisken ställer sig att vila i lugn-
vattnet bakom en sten i forsen lyfts den bara
upp medelst en håv av fiskaren!

Fjärde dagen, måndag återvände vi till Luleå
och Göran Sundqvist, som först visade oss Mu-
sei- och Hermelinsparken, en mycket vacker
sortimentsträdgård med växter av olika slag,
som planterats och följts upp för att visa ama-
törodlare och andra trädgårdsälskare dels att
växten tålde breddgraden, dels hur den såg
ut. Hermelinsparken har fått sitt namn efter
Samuel Gustaf Hermelin, som årtiondena runt
1800 så energiskt verkade för Norrlands ut-
veckling.

Vidare till stadsparken, även den med ett
tydligt socialt tema: en levande och folklig park
för alla människor under alla årstider, med

Norrbottensresan planerades och leddes av Gunilla
Schildt och John Dormling, som hade ovärderlig hjälp av
Göran Sundqvist, vår värd i Luleå. Hans och hustrun
Taimis generösa överraskningar bidrog till att vi minns
denna resa med glädje och tacksamhet. Gunilla och
John har också bidragit med faktainslag i denna artikel.
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Styrelseberättelse för år 1999
O

Arets stipendium ur Sven
A. Hermelins Minnesfond om
7500 kr, som genom styrelse-
beslut tilldelats Göran Sund-
qvist, stadsträdgårdsmästare
i Luleå, överlämnades vid års-
mötet. Efter årsmötet berä t-
tade Göran Sundqvist till
fä rgbilder över ämnet: "En
årscykel i norrbottnisk park
och trädgård". I den därpå
följande årsmötesmiddagen
deltog drygt 60 personer.

leddes av arkitekt LAR Johan
Dormling och Gunilla Schildt. Resan
behandlas mer ingående i Lust-
gården 1999 s 95-104.
10 juli. Öveds kloster i Skåne
1998 års Heremelinstipendiat Hans
Ramel visade slott och trädgård.
Vidare besöktes Hallsbergs stenar
och Hörjelgården. Arrangemanget
ordnades av Louise Mannerstråle.
22 augusti. Heldagsexkursion till
Julita och Ericsbergs slott.
Värd på Julita var trädgårdsmästare
Håkan Svensson och parken på
Ericsberg visades av
slottsträdgårdsmästare Kerstin
Olvén. Resan ordnades av arkitekt
LAR John Dormling och Gunilla
Schildt.
30 augusti. Kvällsvandring på
Skogskyrkogården i Stockholm.
Ciceron var tekniske direktören vid
kyrkogårdsförvaltningen Börje
Olsson och besöket ordnades av
arkitekt LAR Inga H. Jungstedt.
10-20 september. Resa till
Portugal
Ledare och arrangör var arkitekt
LAR Klaus Stritzke. Resan behand-
las i Lustgården 1999 s. 105-114.
22 oktober. Temadag i Stockholm
om årets träd Picea
Avslutning på kursen om årets träd,
Picea, med föredrag och redovis-
ning av studieresultat från kursen.
Ledare var fil. lic. Ingegerd Dormling
och red. Siv Söderlund.
17 november. Bildvisningsafton
Årsprogrammet avslutades i Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademiens
lokaler med bilder från Danmark-
och Portugalresorna och efterföl-
jande samkväm.

Föreningens 79:e å rsmöte
hölls den 7 mars på Opera ter-
rassen i Stockholm med ett 70-
tal medlemmar närvarande.

Styrelseberä ttelsen för 1998
godkändes av årsmötet och
lades till handlingarna liksom
revisionsberä ttelsen för sam-
ma period. Styrelsen bevilja-
des ansvarsfrihet f ör det
gångna året.

Till ordförande valdes Jan
Pousette.

Som ordinarie ledamöter i
styrelsen för perioden 1999-
2001 omvaldes Kjell Lund-
qvist, Lars Nyberg, Sten Rid-
derlöf,Siv Söderlund . Henrik
Niklasson valdes in som ny
ledamot och Kaarel Voitk av-
gick.

Till revisorer omvaldes
Kristina Posse och Ann-Britt
Jäger samt till revisorssupp-
leant Raymond Pettersson.

Inga H. Jungstedt och Eva
von Satzger valdes till fören-
ingens valberedning med
Inga H. Jungstedt som sam-
mankallande.

o

Årsmötet beslöt att i en an-
dra omgå ng godkä nna det
förslag till ändringar av fören-
ingens stadgar som framlagts
av styrelsen. Genom detta be-
slut trädde ä ndringarna i
kraft. Styrelsens förslag om
oförändrade medlemsavgifter
under 2000 godkändes av års-
mötet.

Verksamheten
Föreningens verksamhet har
i huvudsak omfattat resor,
exkursioner och en kurs om
årets träd samt utgivning av
årsskriften Lustgården.

Liksom under föregående
år har exkursionerna anord-
nats i Stockholm, Göteborg
och Skåne.

24 april. Heldagsexkursion till
Nordöstra Skåne
I samarbete med dendrologiska
utskottet vid Alnarp besöktes
dendrologiskt intressanta platser
under ledning av Peter Linder.
7 maj. Heldag i Göteborg
Botaniska trädgårdens Japandal
och Gunnebo slott visades av
intendent Björn Aldén och arkitekt
LAR Kolbjörn Waern.
18 maj. Kvällsvandring på
Skansen i Stockholm
Skansens träd och trädgårdar
studerades under ledning av
intendent Bengt Rosén och
trädgårdsmästare Ann-Mari Moberg.
28-31 maj. Resa i Danmark
Dansk värd: Professor Sven Ingvar
Andersson. Resan planerades och

Lustgården årgång 79 sän-
des ut till medlemmarna i bör-
jan av december. Under året
har även föreningens ändra-
de Stadgar skickats ut till
medlemmarna.

För att väcka intresse för
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föreningen och dess verksam-
het har inom arbetsutskottet
sammanställts utställnings-
material om Stora träd som
under året visats på stadsbib-
lioteken i Danderyd, Djurs-
holm och Lidingö. Utstä ll-
ningarna väckte stort intresse
bland besökarna och bered-
des omfattande publicitet i
lokalpressen.

Under året har föreningen
skapat en egen Hemsida på
Internet. Den innehåller aktu-
ella uppgifter om föreningen
och dess verksamhet. Hemsi-
dans adress är:

www.dendrologerna.nu

och lämnar ett överskott på
419 kronor. Resultatet har
kunnat uppnås tack vare att
föreningen även detta år er-
hållit bidrag till utgivningen
av Lustgården från Kungl.
Patriotiska Sällskapet samt
från den av Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien förval-
tade Carl-Fredrik von Horns
fond.

tionsutskottet skall aktivt ver-
ka för att Lustgården tillförs
material på hög vetenskap-
lig/ professionell nivå och av
bestående värde. Redaktören
ansvarar tillsammans med
styrelsen och redaktionsut-
skottet för årsskriftens inne-
hå ll samt dess fackmässiga
redigering och grafiska ut-
formning.

Lustgården
Under året har inom styrelsen
och dess arbets- och redak-
tionsutskott förts en diskus-
sion om årsskriften Lustgår-
dens framtida innehå ll och
form samt det redaktionella
arbetets struktur. Styrelsen
har enat sig om vissa riktlin-
jer i dessa frågor.

Sammanfattningsvis inne-
bär riktlinjerna att Lustgården
skall spegla de mål för fören-
ingens verksamhet som ang-
es i 2 § stadgarna och ges ett
innehåll som väcker intresse
hos och skänker vä rdefull
kunskap åt såväl den intres-
serade amatören som fack-
mannen. Styrelsen och redak-

S tyreisens tack
Till alla dem som tillsammans
med styrelsen och redaktions-
utskottet har organiserat och
lett resor och kursverksamhet,
delat med sig av sin kunskap
som ciceroner på exkursioner,
medverkat i Lustgården eller
på annat sätt främjat förening-
ens verksamhet, vill styrelsen
slutligen framföra sitt varma
tack.

Styrelse och funktionärer
Styrelsen har under året haft
tre sammanträden, varav ett
konstituerande.

Arbetsutskottet som även
fungerat som redaktionsut-
skott har haft följande sam-
mansä ttning: Jan Pousette
ordf örande, John Dormling
vice ordförande, Henrik Nik-
lasson sekreterare, Klaus
Stritzke skattmästare, Siv Sö-
derlund redaktör, Göran Lun-
deberg, Gunilla Schildt.

Utskottet har sammanträtt
sex gånger. Som medlemssek-
reterare har Birgitta Stritzke
tjänstgjort.

Stockholm i februari 2000
För styrelsen

]an Pousette
Ordförande

Henrik Niklasson
sekreterare

Medlemmar
Medlemmar
Hedersmedlemmar i Sverige 9
Hedersmedlemmar i utlandet
Årsbetalande medlemmar
Familjemedlemmar
Ständiga medlemmar
Studerande medlemmar
Utbytesmedlemmar
Summa

1994 1995 1996 1997 1998 1999
10 99 8 7

2 2 2
495 517 527
105 81
135 144

570 531 451
112 74 103 98
155 144 140 138

16 2
10 10 9

762 761 818 825 794 725

Ekonomi
Det faktiska ekonomiska ut-
fallet av föreningens verk-
samhet har motsvarat budget

8 5 4 17
10 5 12
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Glimtar från året som gick
Dendrologåret har varit välfyllt med aktiviteter, från stipendieutdelningen

på årsmötet till långresor till Italien och Norrbotten.
Långresorna behandlas i separata artiklar. Här följer kortare sammanfattningar

av utflykter där glädjande nog Syd- och Västsverige spelar en ökande roll .

Sven A. Hermelin-stipendiet
1999 å rs stipendium från Fon- Mari-Ann Tornerhjelm har berömda buxbomshäckarna,
den till minne av Sven A. Her- genom engagemang och kun- som redan Linné beundrade,
melin har av Föreningen för skap framgångsrikt förvaltat samt avenboksgången.
Dendrologi och Parkvård till- och utvecklat parken vid John Dormling
delats Mari-AnnTornerhjelm, Vrams Gunnarstorp. Detta
Vrams Gunnarstorp. med särskild tonvikt på de Se även artikeln sid 123.

Hopplös kamp mot stadens skolbarn
För sju å r sedan gav Djur-
gå rdsf örvaltningen i Stock-
holm upp kampen mot ung-
domarna som firade skolav-
slutning på gräsmattan vid
"blå porten" invid Djurgårds-
bron. Det var finalen på flera
års kamp mot fylla och skade-
görelse.

Detta berättade trädgå rds-
mästare Gunilla Hassellöf Jo-
hansson och pensionerade
trädgårdsmästare Raymond
Pettersson under kvällsvand-
ringen den 15 maj "från Lust-
husporten till Rosendal".

Ungdomarna - de flesta i de
lägre tonåren - söp, krossade
flaskor, körde moped tvä rs
över rabatterna och fördärva-
de tusentals lökvä xter och
azalea. Flera å r i rad. Numera
gör man området i ordning

först efter skolavslutningen.
Vi passerade Skånska Gru-

van, som uppfördes till indu-
striutstä llningen 1897. Den
renoveras nu för att öppnas
våren 2001som ett kunskaps-
centrum för byggnadsvård.

På vägen mot Rosendal be-
rä ttade Gunilla och Raymond
intressanta detaljer om gam-
la och nya träd längs vägen. I

en backe fanns något sällstynt
- naturliga linduppslag.

Lisa Bauer bidrog med his-
toriska fakta om denna del av
Djurgården.

Rosendals arboretum inne-
håller många ovanliga gamla
träd, bland annat laciniata-for-
mer av bok och hästkastanj.
Områdets speciella stolthet,
ett korkträd, visade sig ha dött
under vintern. Vi fick lära oss
att korkträd och korkek är vitt
skilda arter - korkek är som
namnet antyder en Quercus-
art medan korkträdet heter
Phellodendron anmrense. Av
grekiskans phellos som bety-
der kork.

Ett trettiotal föreningsmed-
lemmar hade mött upp i den
varma försommarkvällen.

En avenbok med ovanlig stam
på vägen mot Rosendal. - Tänk
om man kunde klona den och

sälja som klä tterträd! sa
Raymond.

SS
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Spännande laboratorium i Alnarp
hedrande plats på våra 100-
kronorssedlar?

o

Ar 1986 fick korna lä mna
ladugå rden. De tomma ut-
rymmena byggdes om, bl .a.
förvandlades kostallet till aula
och bibliotek. Arbetet som
kostade 116 miljoner har be-
lönats med flera arkitektur-
priser. Vi gick en hastig run-
da genom de fina lokalerna
och såg att de blivande land-
skapsarkitekterna studerade
flitigt trots att det var helg.
Även innergården med göd-
selstaden har naturligtvis för-
ändrats. Landskapsarkitekt
Anders Folkessons vinnande
förslag innebär att studenter-
na nu också få tt en utomhus-
yta för olika arrangemang.

För oss besökare var Aln-

En strålande varm vårdag,
den 13 maj, besökte Dendro-
logföreningen Sveriges lant-
bruksuniversitet i Alnarp. Vår
guide var trädgårdstekniker
Leif Andersson, som arbetar
vid Institutionen för land-
skapsplanering.

Egendomen Alnarp är känd
sedan medeltiden. Även Lin-
né kom hit på besök . Hä r
fanns då traktens enda alm-
lund. Skolans äldsta byggnad
är det s.k. slottet. Redan 1861
skrevs de första eleverna in.

I parken, som ritades i ro-
mantisk stil av länsträdgårds-
mästaren Bengt Kjellson, väx-
er många gamla och i Sverige
sällsynta träd. Vi beundrade
bl.a. en douglasgran plante-
rad på 1860-talet, "djävuls-

lönn" Acer diabolicum (en av
två i Sverige), sydbok och kat-
sura. I de gamla husens när-
het fanns många dendrologis-
ka överraskningar såsom en
hundraårig europeisk humle-
bok Ostrya carpinifolia ( Betula-
ceae) med "humlehängen" och
avenboksliknande blad och
en lika gammal sockerlönn
Acer saccharum.

1Sverige har Alnarp näst ef-
ter Göteborgs botaniska träd-
gård det arboretum som har
flest arter av träd,1010 styck-
en. Vår värd förenade den-
drologisk entusiasm med sto-
ra kulturhistoriska kunska-
per, och allt framfördes på ett
mycket medryckande sä tt.
Visste ni t.ex. att den oansen-
liga skogsbingeln har fått en

Trädgårdstekniker Leif Andersson (i mitten) berättar om landskapslaboratoriet.
En av trädplanteringarna skymtar i bakgrunden.
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arps landskapslaboratorium
något okänt och mycket spän-
nande. Det är ett utvecklings-
och forskningsprogram med
professorn vid Institutionen
för landskapsplanering som
ansvarig. Man vill hä r visa
hur landskapet kan berikas
och förstärkas med nya eller
nygamla element, visa på
möjligheten att skapa skogar

och lundar där man redan i
anläggningen lägger stor vikt
vid miljöaspekterna.

Laboratoriet, som ännu inte
ä r färciigt, omfattar idag en 13
ha stor yta väster om Alnarps-
gården. Vi vandrade genom
s.k. miljöskog och miljöanpas-
sad produktionsskog. Area-
len är uppdelad i rutor om
50x50 m. Varje ruta har sitt

tema; i en ruta växer t.ex. få-
gelbär, i en annan ek och
klibbal (amträd). Alla träd står
i rader med1,5 m avstånd för
att man ska kunna bekämpa
ogräset. Planteringarna har
olika ålder, de äldsta är 15 år
gamla. Här kullkastades för-
domar om att träd växer lång-
samt!

Louise Mannerstråle

Idegran, slott och paradis på Västkusten
Ett litet men tappert gäng om
13 personer inklusive exkur-
sionsledarna Björn AIdén och
Kolbjörn Waern startar den 20
maj dagens studier i Särö Väs-
terskog, en halvtimmes bil-
fä rd söderut från Göteborg.
Hä r studeras en av de få kvar-
varande gamla lövblandsko-
gar som når ut till havsranden
i väster.

Skogen, som numera är re-
servat, domineras av tall och
bergek. De grövsta tallarna ä r
mer än 200 år gamla, något vi
med sä kerhet vet tack vare
Carl Skottsberg, som gjort å t-
skilliga årsringsborrningar
här i början av 50-talet. Den
kraftiga föryngringen av löv-
träd och särskilt ekens sprid-
ning gör att ingen tallföryng-
ring sker. Området kommer
på sikt att utvecklas mot en
mer renodlad lövskog.

Sä rös kanske största den-
drologiska attraktion, idegra-
nen, som är mycket skuggför-
dragande, kommer dock san-
nolikt att leva vidare. Den når
ända ner till stranden och väx-
er dessutom på småöar utan-
för Särö.

Den strandnära vegetatio-
nen är för övrigt kraftigt tuk-
tad av vind och salt. I denna
tä ta krattskog växer tillsam-
mans med bergeken också
stenrosor, vildapel och ensta-
ka brakved. Idegranen eller
barrlinden, som den kallas på
Västkusten, har i Särö Väster-
skog Sveriges individrikaste
bestå nd. Tä taste beståndet
finns vid den plats som kallas
Barrlindkärret.

Märkligt nog finns inga rik-
tigt grova exemplar, ett feno-
men som dryftats av många.
Idegranen är dock omtalad

frå n Särö redan i slutet av
1700-talet. Trots det finns
knappast några exemplar som
är äldre än 60-70 år. Hårda
vintrar och nedfrysning till
marken kan möjligen förkla-
ra saken. Dessutom har spe-
kulerats i om inte idegranen
här kan vara införd av män-
niskan. Vid Barrlindkärret lik-
som på flera andra stä llen
finns nämligen tydliga spår
efter äldre bosättning. Pollen-
analyser av jordprover kanske
kan ge svar.

Andra växter i området som
berberis, liguster och murgrö-
na misstänks också vara kul-
turspridda. Skottsberg näm-
ner t.ex. inte murgrönan från
Särö 1952. Idag förekommer
den flerstädes och i synnerhet
på eller intill villatomterna i
området. Kulturspridnings-
teorin är dock inte belagd.

forts
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Tjolöholms slott i Tudor-stil, byggnadsminne sedan 1992.

Paradis på Västkusten, forts täcktes hussvamp i träkon-
struktionerna. Vi avstår från
ett besök inne i byggnaden
och stannar ute i solen.

Juglans nigra, vitt mullbä r
Morns alba, rödek Quercus
rubra, fä rgek Q. velutina, kärr-
ek Q. palnstris, schariakansek
Q. coccinca m.fl. ekar i rödek-
gruppen. Här stå r också kau-
kasisk vingnöt Pterocari/afrax-
inifolia, pagodträd Sophora ja-
potiica, flera fina korstörne
Gleditsia triacanthos, inklusive
dess sort 'Sunburst', vidare
korkträd Phellodendron arnu-
rense,katalpa Catalpa bigonioi-
dcs, tulpanträd Liriodendron
tulipifera, storbladig poppel
Populus lasiocarpa och andra i
Sverige ovanliga arter.

I sluttningen ner mot Lyg-
nern vä ntar paradiset. Erik
har här skapat en fantastisk
miljö där stenläggningar av
olika slag bildar inramning
och underlag för plantering-
arna av allehanda sällsynta
träd och buskar. I den ameri-

Slott med grästrapipa
Vi far vidare till Tjolöholm. På
håll från parkeringen syns
Rhododendron 'Catawbiense
Grandiflorum' i full blom. Det
är minst två veckor tidigare
än normalt. Runt slottet, som
ä r byggnadsminne sedan
1992, studeras arkitekten L. I.
Wahlmans skapelser. Gräs-
trappan är en finess sällan
skådad i Sverige. Mot havet
står barockt välsvarvade ide-
granar på parad. Här är det
inte havet som svarvat utan
människan.

Slottet ä r i Tudorstil och
uppfördes för J. F. Dicksons
räkning under åren 1898 och
1901.

För närvarande pågår om-
fattande restaureringsar-
beten. För två år sedan upp-

Fågelsång vid Lygnern
Efter lunch på serveringen vid
Tjolöholm går färden vidare
till Karin och Erik Michaëls-
sons trädgård Fågelsång vid
sjön Lygnern. Besöket hä r
hade planerats året innan till-
sammans med trädgå rdens
skapare, Erik Michaëlsson.
Erik gick dessvärre bort i fjol.

Hans fru Karin välkomnar
och guidar. Under mer än tre
timmar får vi en dendrologisk
upplevelse av rang. Runt hu-
set, på den väl tilltagna gräs-
planen, ser vi på bl.a. man-
churisk valnöt Juglans mand-
shurica, europeisk valnöt Ju-
glans regia, japansk valnöt Ju-

glans ailanthifolia,svart valnöt
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kanska delen märks t.ex. ame-
rikansk strimlönn Acer pensyl-
vanicum, amerikansk peruk-
buske Cotinus obovatus, ame-
rikanskt gaffelolvon Vibur-
num alnifolium och naturligt-
vis amerikanska rododend-
ron som R. maximum, R. cataw-
biense, R. canadense och R. pri-
nophyllum.

Längre ner vidtar en inne-
hå llsrik japansk del. Här stå r
rariteter som lagerslä ktingen
Lindera obtusiloba, en otroligt

vacker vidkronig japansk sto-
rax Styrax japonica,pagodkor-
nell Cornus controversa, en fin
jä ttearalia Kalopanax pictus,
mer än tio lönnarter och näs-
tan lika många rododendron-
arter från Japan och Korea.

Ännu längre ner i sluttning-
en har planterats kinesiska
växter. Makalöst vackra ka-
nelrododendron R. bureavii
delar rum med extremt säll-
synta vedväxter som Nyssa si-
nensis, Cedrela sinensis och Ste-

ivartia sinensis. Ja, här finns ett
lystmäte för den mest kräsne
artjägaren. De nämnda utgör
bara exempel. Men artrikedo-
men till trots så är det allt sjä-
len i och bakom anläggning-
arna som gör denna trädgård
så njutbar. Det blir svårt att
slita sig, i synnerhet när det
efter promenaden vankas kaf-
fe och hembakt. Karin avtack-
as varmt.

Björn Aidén

Norra Europas största buxbomshäck
finns på Söderåsen

Medlemmar från Skåne och
Halland samt några på tillfä l-
ligt besök i regionen deltog
den12 augusti i en exkursion
till Söderåsen. Vi var omkring
30 personer som började efter-
m iddagen på Vrams Gun-
narstorp. Gruppen vä lkomna-
des av Mari-Ann Torner-
hjelm, årets Sven Hermelin-
stipendiat, och hennes son
Rudolf.

Vrams Gunnarstorp är be-
läget vid foten av Söderåsen,
mellan skog och slä tt. Arealen
är ca 3000 ha, varav 2000 ha
ä r skog.

Vä rdfolket berä ttade slot-
tets historia under en intres-
sant vandring genom repre-
sentationsrummen. Hörbar
förtjusning väckte också det

för sin tid toppmoderna köket
från 1800-talets mitt med alla
sina vackra kopparföremål.

Redan Carl von Linné var
här på besök (år 1749) och
imponerades av parken. De
två stora sevärdheterna var då
som nu buxbomshäckarna
och lövgången av avenbok.
"Bågegången" planterades
1737.

Buxbomens ålder är oklar,
men häckarna - troligen Bux-
us arborescens - är de största i
norra Europa. Sticklingar här-
ifrå n har använts till Drott-
ningholms nyplanteringar.

Rudolf Tornerhjelm redo-
gjorde för parkens skötsel och
framtidsplanerna för anlägg-
ningen. Den ingår sedan1983
i byggnadsminnesförklaring-

en av slottet och därför bidrar
staten numera med pengar
och skötselråd.

1 parken finns ett stort antal
främmande och sä llsynta
träd. Till den förra gruppen
hör en sumpcypress Taxodium
districtum och en västameri-
kansk hemlock Tsuga hetero-
phylla. Till den senare grup-
pen hör ett stå tligt exemplar
av hängsilverlind Tiliä tomen-
tosa 'Petiolaris'.

Familjen Tornerhjelm upp-
låter mycket generöst parken
för besökare och visar verkli-
gen ett stort engagemang för
såväl byggnader som park.

Arboretum för husbehov
Dagens andra programpunkt
var Dragesholm, mitt uppe på
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fullt bl.a. om den stora stor-
men 1981 då 45 000 m3 skog
fälldes. Det har varit svå rt att
reparera denna skada.

Efter en stunds strövande i
den rofyllda parken begav sig
sällskapet in i nästa sevärdhet.
Bengt Bennet anlade under
1960-talet ett arboretum "för
husbehov". Vid föreningens
besök fick han hjälp att besva-
ra frågor av landskapsarkitekt
Ulrich Neuhaus, som för när-
varande arbetar på en den-
drologisk inventering. Hä r
växer exotiska träd såsom ja-
pansk lönn Acer palmatum,
men framf ör allt finns hä r
många barrträd, t.ex. sitka-
gran Picea sitchensis och kust-
gran Abies grandis.

Så småningom återvände vi
till bilarna och körde i kara-
van uti skogen.

Eftersom lärken är förening-
ens"årsträd" var det extra in-
tressant för oss att få höra om
dessa odlingar. Trädbestån-
det bestå r till 6 % av l ä rk.
Skogsmästare Per-Erik Noriin
redogjorde för arbetet . De
äldsta planteringarna gjordes
på 1950-talet. Den japanska
lä rken Larix leptolepis är myck-
et lönsam, men faktiskt växer
hybrid lä rken Larix x eurolepis
ännu bättre.

Det blev en mycket upple-
velserik eftermiddag och vi
hade till och med tur med
vädret.

Gruppen från Dendrologföreningen lyssnar på skogsmästare
Per-Erik Norlin (i bakgrunden, med väst) som berättar om

Dragesholms lärkträdsodlingar.

åsen, långt från allfarvägarna
och gömt i skogen. Godsets
areal består huvudsakligen av
skog, ej fullt 1000 ha.

Vi möttes här av ägaren och

föreningsmedlemmen Bengt
Bennet.
Vår värd är en entusiastisk

och intresserad skogsman,
och han berä ttade inlevelse- Louise Mannerstråle
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Abies homolepis, nikkogran,
bildar hörnträd till Fladalts
arboretum.

sikokiana, A. x umbellata - var-
av många har utvecklats till
mycket stora träd.

Vidare finner man en hel
del olika prydnadskörsbär:
Prunus apetala, P. incisa, P. nip-
ponica, P. sargentii mil. Alla
mycket blomrika.

Rhododendron är också ett
släkte man inte kan undgå att
se i denna täta växtsamling.
Tor korsade fram en del egna
hybrider varav följande kan
nämnas: 'Buongiorno', 'Stål-
farfar' och 'Halland'.

Magnolia, Sorbus, Acer, Popu-
lus och Stcwartia är också rikt
företrädda.

Många katsuraträd har vux-
it sig stora och några japanska
valnötsträd har fällt upp sina
paraplykronor lite hä r och
var.

Skogsträdgård och park
i Tors tecken

Lördagen den 26 augusti sam-
lades ca 40 personer vid de
gamla trägrindarna till Flad-
alts Arboretum. Denna träd-
samling blev planterad av Tor
G. Nitzelius (1914-1999). På
mitten av 60-talet förvärvade
han Fladalts gamla skola och
ett stycke mark. Och fr.o.m.
pensionen 1976 bodde Tor
med sin fru July på platsen.

Det ä r ett rä tt litet område
på Hallandsåsens nordslutt-
ning, men mycket tä tt plan-
terat med spännande träd .
Många träd har sitt ursprung
i de många resor Tor genom-
förde i dendrologiska syften.

Erland Ejder som känt Tor i
många år hjälpte till att visa
runt.

Besöksgruppen delades i
två grupper som sedan gav

sig av på upptäcksfärd in i
den skogsträdgård som an-
läggningen så småningom har
utvecklats till.

Vid grindarna stå r på ena
sidan en stor Pinus pcucc som
Tor själv fröinsamlat i Peris-
teri, Makedonien på 60-talet
och vars moderträd finns av-
bildade i hans stora verk
"Boken om träd" sid 405. Ett
kraftigväxande exemplar av
Acsculus x hcmiacantha,"Tors
Turbokastanj" står strax i när-
heten. Detta är hybriden mel-
lan den europeiska Acsculus
hippocastanum och den japan-
ska A. turbinata.

Arboretet har ett stort inslag
av ädelgranar: Abies alba, A. x
arnoldiana, A. bornmüllcriana,
A. homolepis, A. mariesii,A. ne-
brodensis, A. nordmanniana, A.

Norrvikens trädgårdar
Vi for vidare till nästa besöks-
mål, Tors Park i Norrvikens
Trädgårdar utanför Båstad.

Uno Hagström var vår väg-
visare på platsen. Och efter att
ha visat oss det mycket vär-
defulla Prunus-kvarteret med
japanska prydnadskörsbär
tog han oss till den del av
Norrvikens trädgårdar som är
benämnd Tors Park.

Denna del är anlagd som en
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10 000 nya tallar på plats på Skogskyrkogården
För andra året i rad besökte
Dendrologföreningen Skogs-
kyrkogården i södra Stock-
holm. Denna gå ng, den 23
augusti 2000, fokuserades på
tallbeståndet, som här har sin
speciella problematik. Land-
skapsarkitekt Maria Wester-
dahl som sedan slutet av 80-
talet utarbetat en metod för
hur träden skall föryngras, vi-
sade oss runt.

Först gick vi upp på Brun-
kebergsåsen, där en grupp
hängalmar dramatiskt teckna-
de sig mot himlen. Vi konsta-
terade att de tyvärr inte såg ut

att må bra. Härifrån hade vi
en vidsträckt vy över Stock-
holm i regndis. Vår guide be-
rättade att jacket i åsen först
tagits upp för att underlä tta
byggandet av kapellen, men
att arkitekterna funnit det så
effektfullt att de lä t det vara
kvar. Vi fick även veta att på
1700-talet hade tallheden till-
hört Enskede Gård, dä r jord-
bruket drevs enligt de moder-
naste rönen. Det innefattade
att plantera skog och de älds-
ta tallarna stammar från den-
na tid och är 300 år idag.

Snart var regnet även över

H

oss och vi skyndade in under
Skogskapellets skyddande
tak. Runt omkring rådde en
sagostämning av dunkel troll-
skog. En tomte kunde när som
helst titta fram bakom en mos-
sig sten eller en gråsprucken
granstam. Men idag var det
rådjur och harar som nyfiket
beskådade oss.

I Minneslunden där förnan
är intakt ä r det inget problem
med föryngringen - där skö-
ter det hela sig själv, berättar
Maria Westerdahl. Men bland
gravar och i klippt gräsmatta
måste man hitta en metod för
att nya tallar skall komma
upp. Vi ville inte plantera
plantskoletallar. De är visser-
ligen finfina, men vi tyckte
inte att de passade hä r. Det
kä nns viktigt att det finns
kontinuitet och en koppling
till platsen.

- Vå ren 1997 plockade vi
kottar, och frösådda plantor
har drivits upp på Assi Do-
mäns plantskola i Bålsta.

- 12 000 av dessa småtallar

»•••v
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Skogskapellet.

Forts från föreg. sida

har just hämtats hit och jord-
slagits. Mellan 1988 och 1995
planterades 2000 tallar som
grävts upp i ett skogsparti här
på kyrkogå rden. Från och
med 1997 finns en sexårsplan
att nyplantera 18 000 plantor.
Av dessa är över10 000 redan
på plats.

skogsträdgård och planera-
des av Tor G. Nitzelius och
vår guide Uno Hagström.
Man kan se ett klart samband
mellan växtmaterialet här och
det vi såg tidigare på Fladalt.
Må nga träd är också Tors
uppdragningar och har sina
urspungsuppgifter bevarade.

Abies, Magnolia, Acer, Popit-
lus och Sorbus ä r viktiga in-
slag.

Imponerande var också ett
högt vingnötsträd med en
spikrakt genomgående stam
längst i väster och en mycket
kraftig stam till en klibbal i
östra delen av Tors Park.

Peter Linder
Marie Palmqvist

landskapsarkitekt
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Vårdträd planterat på Ekenäs gård

- «TO

Lars Kardell och Görel Oscarsson gräver en grop å t Dendrologföreningens idegran.
Plantan ska senare förses med en minnesplatta av koppar.

- Det är viktigt att plantera ett
vårdträd, sa Lars Kardell. Och
han lever som han lär (se si-
dan 47 i denna bok).

En grupp från Dendrolog-
föreningen besökte Ekenäs
gård nära Flen i Sörmland den
23 september. Gården drivs
av stiftelsen Oscar och Lili
Lamms Minne, som stödjer
svensk miljövå rd och miljö-
vå rdsforskning. Stiftelsens
ordf örande, universitetsdir.
Görel Oscarsson och en rad
andra företrädare för denna
tog emot med stor gästfrihet.

Ekenäs gård är en typisk
sörmländsk jordbruksegen-
dom med betesmarker, åker-
holmar, ekbackar och skogs-
mark med gott om vilda djur.
Den är numera ett utveck-
lingscentrum för ekologiskt
lantbruk.

Dagens programledare pro-
fessor Lars Kardell från SLU
placerade tillsammans med
Görel Oscarsson inför grup-
pens beundrande blickar en
idegransplanta i ett stort hål i
marken bredvid en lind. Hå-
let fylldes med mycket sand

och kogödsel för att luckra
upp den tunga lerjorden.

- Plantskolorna lurar oss
nämligen, sa Kardell. Man
måste göra ett mycket större
hål än de säger, och kompen-
sera den svenska glaciala mel-
lanleran med massor av lätta-
re material.

Lars Kardell inspirerade
deltagarna med sina djupa
kunskaper, respektlösa sido-
belysningar på skogsvårdens
problem och intressanta ut-
blickar framåt och bakåt i
jordbrukssverige.
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Nästa programpunkt var
samling vid "Pumpå kern"

där lärkplantor av olika höjd
kunde iakttas. Intill dem i det
höga gräset skymtade också
små ekplantor, som var de
egentliga planteringsobjek-
ten.

de på skogsmark hade någon
skogsvårdande betydelse. Det
visade sig tyvärr inte bli fal-

bedömningen var långt ifrå n
entydig.

Sammanfattningsvis tyck-
tes försöken visa att det inte
spelar så stor roll vilka insat-
ser man gör - efter en period
på 20 år har i regel naturen
återtagit sina positioner och
allt är som det var förut.

Den uppskattade utflykten
hade arrangerats av förening-
ens sekreterare Henrik Nik-
lasson.

Litteratur som delades ut till
deltagarna:

Forskning om levande na-
turresurser, Stiftelsen Oscar
och Lili Lamms Minne 25 å r.

Småskrifter av Lars Kardell:
Markberedning med svin på
Ekenäs, Ett försök med stam-
vis blädning på Ekenäs, Pro-
duktion av skogsbä r och mat-
svampar på Ekenäs gård i Sö-
dermanland, Vegetations-
förändring, planteta hiering
samt bä rproduktion efter
stubb- och ristäkt, Hjortdjur-
ens skador på plantskogen.

Samtliga böcker ä r utgivna
av SLU.

let.
Ett annat gällde effekten av

viltskador. Vid jä mf örelser
mellan olika försöksytor, var-
av en del var hägnade, fram-
kom att vilttrycket på Ekenäs
skogsmarker under1990-talet
hade lett till ökad grandomin-
ans och minskad mångfald.
Kardelis bedömning var dock
att detta var av övergående
natur.

- De flesta markägare ä r
också jägare, kommenterade
han, och jag tror att de så små-
ningom omedvetet anpassar
sig till en högre skadenivå.
Jaktglädjen är större än farhå-
gorna för en virkesskada som
kanske uppdagas om ett se-
kel. Harmonisk samlevnad
mellan skogsodling och vilt
finns inte.

Försök med blädning i jäm-
förelse med kalavverkning av
gran visade inga stora skillna-
der. En panel av bedömare
fann det blädade partiet mera
angenämt för friluftsliv, men

Lärken ska dra upp eken,
var idén. Men om detta skul-
le lyckas verkade osäkert.

- Vi har idag mycket teore-
tiska kunskaper om skogs-
vård, men de flesta specialis-
ter har glömt hur man plan-
terar ett träd, var Kardelis
sträva kommentar. Markägar-
na har i många fall blivit lura-
de att plantera fel träd på fel
sä tt på fel ställen. Men det gör
inget, för EU-bidrag kommer
ändå.

Kardelis rekommendation
var att plantera al på fuktig
mark av Pumpåkerns typ.

Vidare till djupa skogen,
där vi fick se olika typer av
skogsplanteringar.

Under det senaste decenniet
har på Ekenäs mark genom-
förts en rad olika försök.

Ett gällde om grisars bökan- SS

Två jättelika askar
dominerar trädgården
närmast Ekenäs gård.
Bilden ä r från omslaget
på boken "Forskning om
levande naturresurser".
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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.

Omslagsbilden

Lärk, Pinus lnrix. L.
Illustration från Peter Jonas Bergius: Materia medica,

Bd II, sid 752 F (1758).

Anders Persson
Typewriter
Reviderad - Apn
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