
3 

•• 0 •• 

B. TRADGARDSANLAGGNINGAR 

1. Bruksherrgårdarna Huså och 
Ljusnedal 

Huså herrgårdspark 

I Jämtland började man bryta malm redan under 1600-talet men de första 
fyndigheterna var inte stora. Gruvschakten fick endast efter några år gapa 
tomma. Däremot visade sig den kopparmalmfyndighet som påträffades år 
17 42 på Åreskutan kunna nära byn Huså i 150 år. Marken i Huså ägdes av 
Grötombönder från andra sida Kallsjön och såldes till "Åreskute Koppar
verk" år 1745. 

Det bergsbruk som startades kom att förändra den lilla ansamlingen av 
fäbodar till en industriort . Under mitten av 1800-talet hade Kalls socken 
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Figur 25. Huså på norra sidan av Areskutan. (Del av karta över Are kommun -
översiktskarta i skala 1 :250 000, Lantmäteriet i Östersund u.å.) 

1 Ullberg 1967 2 Löding 1984 
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Anläggningens tillkomst 

De brukspatroner som under 1700-talets senare hälft och 1800-talets 
första hälft var knutna till bruket bodde inte i Huså utan i byar några mil 
därifrån. Det fanns en karaktärsbyggnad vid hyttan men en ögonvittnes
skildring från år 1825 berättar att "på eftermiddagen gingo vi ut i hyttan, 
som är straxt utanför grindarne, såg Råst Ugnen, hvarifrån så stark 
svafvelrök att den tager för andan".3 Citatet ger en aning om den dåliga 
miljö som fanns i bruksorterna och att det var ohälsosamt att bo alltför 
nära hyttor och rostugnar. Karaktärsbyggnaden kom senare att flyttas och 
bli bostad för kontorspersonal och rättare (i dag Strandellska huset). 

Den förste bruks patron som kom att bosätta sig i Huså var greve Gustaf 
Adolf Montgomery (1791-1861). Han kom ursprungligen från Kemi i 
Finland och' tog avsked från armen med överstes grad 1835. 

Vid en besiktningsresa våren 1834 innan tjänsten tillträddes lär Mont
gomery tillsammans med dåvarande disponenten Carl Axel Sparrman ha 
utsett platsen för den nya disponentbyggnaden samt angett vilka torp som 
borde flyttas för att man skulle få ordentligt svängrum och god utsikt. 
Platsen som Montgomery utsåg låg på holmarna vid Husåns utlopp i 
Kallsjön. Bygget startade med att tre av Husåns armar dämdes upp med 
stora stenar och att ängsmarken återskapades (fig. 26). 

Figur 26. Del av karta över Husåns gamla utlopp i Kallsjön, upprättad 1767 av 
lantmätare L. Burman. När herrgården byggdes fördämdes de tre norra delta
armarna genom en stenmur och torrlades. Därigenom bereddes utrymme för 
såväl gårdsplan som en stor vacker park öster om densamma. Huset lades i den 
västra delen av "mittön ". (LMV 1767.) 

3 Löding 1984 
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I ett brev från Montgomery till Sparrman samma vår ber Montgomery 
Sparrman att skaffa fram timmer. Ritningar skulle han själv översända. 
Som byggmästare utsågs Daniel Andersson, bördig från Dalarna och all
mänt kallad Dala-Danne. Han titulerade sig bruks- och länsbyggmästare 
och var erkänt skicklig i hela länet. Kunnigheten sträckte sig från väg- och 
broprojekt till stora hus och ångbåtar.4 

Figur 27. Herrgården sedd från bruket på 1890-talet. Husån till höger. (JLM.) 

Parkens utformning 

Anläggningen utformades likt en tidstypisk bruksherrgård med en cent
ralt väl synlig huvudbyggnad i två våningar flankerad av två identiska 
flygelhus i en våning ställda mot varandra. På gårdsplanen mellan husen 
lades en gräsrundel omgiven av grusade körvägar. Gruset som ursprung
ligen användes skall ha tagits från en vik i Kallsjön. Det var ljust gulvitt 
till färgen. I en axel från huvudbyggnadens en tre löpte körvägen kantad av 
rönnar mot bruket. Allen var och är fortfarande ca 100 meter lång med 
öppen ängsmark på ömse sidor. Dungar av björk kant ade Husån och 
ramade in flygelbyggnaderna. De öppna ytorna användes till slåtter, 
någon trimmad gräsmatta var det inte frågan om (fig. 32). 

Grusgångarna rundade huvudbyggnaden på ömse sidor och ledde först 
fram till sidoingångarna, porscherna, därefter till de två källarnedgångar
na på husets baksida. Här löpte gångarna ihop och fortsatte i samma axel 
som framsidans ner genom parken mot sjön, ca 200 m, med ett lusthus i 
blickfånget. På sidorna om gången, bakom huset, bredde björkskogen ut 
sig, lagom gles i knippor med krokiga stammar på örtrik mark. En ensam 
björk växte vid södra gaveln och anas på de äldsta fotografierna från 1870. 

Ett nät av körvägar och upptrampade gångar förband de olika husen 
med varandra. Under 1800-talet var det visthusbod, badstuga, fähus, vagns
lider, stall, svinhus och en torkbadstuga som hörde till anläggningen.5 

4 Ullberg 1967 5 Brandförsäkringsarkivet, Stockholm 
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Figur 28. Karta över herrgårdstomten vid Huså, från år 1871. ( JLM.) 

Influenser 

Parken runt herrgården i Huså känns igen från flertalet brukssamhällen 
i Mellansverige. Den är i sin utformning på intet sätt unik. Det unika är 
snarare platsen, avskildheten och läget: höjden över havet (ca 385 m.ö.h.) 
med den omgivande fjällnära terrängen. Det måste ha inneburit ett hårt 
arbete att skapa en miljö som så tydligt skulle visa på överhet och makt. 
I andra brukssamhällen, t .ex. Forsmarks bruk i Uppland, ligger herrgården 
och kyrkan i var sin ände av huvudaxeln. I Huså fick bruket, hyttområdet, 
utgöra den andra slutänden.6 

Det var en tidsenlig anläggning som skapades, med klara formella och 
klassiska drag. Viljan att markera anläggningens position med symmetri 
och ordning är tydlig. De främsta medlen att visa detta var dels genom 
byggnadernas placering, dels genom den långa rönnallen. 

Influenser till parkens utformning kan också ha kommit från Norge. I 
trakterna kring den närmaste stora staden Trondheim (avstånd ca 19 mil 
idag) byggdes många representativa hus av rika skogsägare och affärsmän 
i slutet av 1700-talet. Barockträdgårdskonsten utvecklade här en egen 
lokal gren, präglad av enkelhet och stora linjer. Tyngdpunkten låg på axel
verkan och alleer. Parkerna var små men utgjorde en fast del av helheten 
genom alleernas sammanbindande verkan.7 Detta ser ut att stämma väl 
med vad som skapades i Huså ca 30-40 år senare. 

6 Under en period av 1800-talet fungerade den norra flygeln som kapell. 
7 Bruun & Eggen 1992 
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Parkens växter och byggda element 

Innanför grinden vid bygatan var det rönnallen som först mötte besökaren 
vid Huså herrgård. En teckning från sommaren 1844 av resenären Carl Johan 
Fredrik Plagemann visar en nyplanterad alle av rönnplantor. Träden var 
med all säkerhet hämtade från närliggande skogsdungar. På teckningen kan 
även grinden och en del av staketet skönjas. På ömse sidor fanns de öppna 
ängsrummen begränsade av större träd, troligen både rönn och björk.8 

Figur 29. Teckning av C.J.F. Plagemann "sittandes på herrgårdstrappan", 1844, 
med den nyplanterade rönnallen som kantar körvägen mot hyttområdet. ( JLM.) 

Figur 30. Slutet av rönnallen och gräsplanen framför herrgården vid sekel
skiftet. Flaggstången placerad på fasaden och telefonstolpen på rundeln. ( JLM.) 

8 Lamm 1942 
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Figur 31. Förvaltare Engberg med sällskap i herrgårdsparken 1888. (JLM.) 

Baksidan hade ett intimare rum där de vita björktstammarna och träd
kronorna skyddade från fjäll vindar. Här var en plats för avkoppling. 

Det som ytterligare blev nyanlagt då herrgården byggdes var ängs
marken på de igensatta åarmarna när dessa fylldes upp i nivå med om
kringliggande mark. Troligen planterades då också björk- och rönn plantor 
för att likna de dungar som redan fanns eller också lät man frö plantor växa 
upp. Gräs såddes runt husen och gångarna samt på rundeln. Dessa marker 
användes för slåtter och höet blev vinterfoder åt kreaturen. 

Figur 32. Slåtter intill rönnallen vid Huså herrgård på 1880-talet. (JLM.) 
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Den vackra vitmålade grinden med solfjädersmotiv och dubbla grind
stolpar uppfördes 1836 tillsammans med det mörkfärgade spjälstaketet. 
Det är troligt att grinden och staketet underhölls i takt med byggnaderna 
men föll samman på 1900-talet. Grinden är idag förtjänstfullt restaurerad 
medan staketet fortfarande saknas. Omfattningen av staketet framgår 
delvis av figur 29 och löpte troligen runt hela anläggningen för att hålla 
kreaturen borta. Husån bildade naturlig gräns mot söder. 

Figur 33. Lusthuset innan det revs 1946. (JLM.) 

Ett lusthus utformat likt en öppen paviljong med åttkantig plan och 
toppat tak placerades vid stranden i axelns östra punkt (fig. 33). Byggnads
året är inte känt men troligen byggdes det samtidigt med boningshusen. 
Det revs i och med vattenregleringen av Kallsjön 1946.9 

Flaggstången var placerad på fasaden. En järnkonsol placerad ovanför 
huvudentren höll stången. Det var först under Oscar II:s tid som vi mer 
allmänt kom att känna till och använda den svenska flaggan.10 Hur tidigt 
den lanserades i Huså är inte känt men den bör ha funnits där när Oscar Il 
besökte herrgården midsommaren 1873. 

Trädgårdsmöbler av tidstypisk modell finns med på de första fotografi
erna från 1890-talet. Det är enkla, ljust målade, ribbade trämöbler (fig. 31). 

I gräsrundelns mitt placerades telefonstolpen år 1886. Detta visar hur 
viktig man ansåg att nymodigheten var (fig. 30). 

Ett intressant parkelement kom till i slutet av 1880-talet då ett växthus 
byggdes mot den södra flygeln (fig. 34). Det var förvaltare Gottfrid Engberg 
som lät uppföra detta till sin maka Teresia som måste varit en stor vän av 
krukväxter. Hur växthuset har sett ut exteriört är ej känt. Vad som finns 
bevarat är ett vackert fotografi av fru Teresia sittande bland sina växter. 

9 BBL; Agdler Suneson 1986 10 Neveus 1993 
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Figur 34. Växthuset i södra flygeln ca 1890 med förvaltare Gottfrid Engbergs 
fru Teresia. ( JLM.) 

Till växthuset hörde ett badrum. För att kunna duscha fick man först gå 
ned till Husån och hämta vattnet och därefter ta sig upp till taket och hälla 
det i en tratt. En stril i badrummet gav den efterlängtade duschen.11 

Länsträdgårdsmästare Öberg besökte Huså 1889, och i sin årsredovis
ning från 1888 skriver han så här: "Under loppet af året har dessutom, till 
aflägset boende personer, som derom skriftligen anhållit, dels åt en upp
gjorts plan såväl till en mindre trädgårdsanläggning, som till växthus
byggnad, dels åt en uppgjorts ritningar till ett mindre växthus, och åt flere 
lemnats såväl muntliga som skriftliga råd och upplysningar i fråga om 
planteringar samt ombesörjt urval och hemförskrifning af passande träd
och buskslag" .12 Kanske är det just Huså herrgårds växthus som avses i 
Öbergs årsredovisning; om inte så ger det i alla fall en god bild av det 
spirande trädgårdsintresset i västra Jämtland på 1880-talet. 

Fram till våra dagar 

Efter att gruvdriften upphört på 1880-talet tog skogsbruket vid och herr
gården drevs som pensionat. Pensionatsrörelsen fortsatte några år in på 
1900-talet. Troligen sköttes parken för gästernas trivsel fram till dess.13 

Herrgården med flygelbyggnader inhyste folk fram t.o.m. andra världskri
get då militären huserade där. De tomma byggnaderna förföll allt mer och 
parken växte igen. På 1980-talet samlades Husåborna och beslöt att rusta 
herrgården och sommaren 1993 återinvigdes huvudbyggnaden. Flyglarna 
revs på 1930-40-talen men planer finns på att återuppföra dem. Parken var 
helt igenväxt med björk-och rönnsly. Idag är området rensat och rönnallen 
kompletterad. Det som återstår är en fortsatt parkrestaurering grundad 
på historiska fakta med anpassning till ekonomi och skötsel. 

11 JLM Foto: P 7173 12 JLKH. Länsträdgårdsm. årsberättelse 1888 13 Löding 1984 
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Trädgården vid Ljusnedals herrgård 

Även i Härjedalen gjordes malmfynd i slutet av 1600-talet. 1686 anlades 
en hytta vid nuvarande Ljusnedal i Tännäs socken. Hela sex kvadratmil 
mark med skog stakades ut för brukets räkning för att trygga dess behov 
av virke. Malmfyndigheterna var dock inte så stora. 1711-1736 låg bruks
verksamheten helt nere och kopparbrytningen upphörde helt i mitten av 
1750-talet. Istället började man bryta järnmalm och tillverka järnugnar, 
verktyg ochjordbruksredskap såsom borrjärn, spik, plogar och hästskor.14 
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Figur 35. Ljusnedal och Funäsdalen. (Härjedalens kommun - översiktskarta i 
skala 1:100 000, Lantmäteriet i Östersund u.å.) 

Brukspatron Nils Södergren betydde en hel del för att inspirera trak
tens folk till att odla potatis vilket beskrivits ovan (ses. 50). Han styrde 
Ljusnedal under drygt två decennier i slutet av 1700-talet.15 

14 Bergström et al 1990 15 Bergström et al 1990 

61 



1855 kom en annan odlingsintresserad brukspatron till Ljusnedal som 
representant för det norska bolag som förvärvat egendomen. Det var 
William Farup, född 1824 och uppvuxen på en herrgård i södra Norge. 
Familjen kom från början från Danmark och William hade utbildat sig till 
maskin- och civilingenjör i bl.a. Tyskland. Louise Sörenssen, hans första 
fru, dog efter åtta års äktenskap. Han gifte då om sig med Erica Staaf, en 
prästdotter från Jämtland.16 

Genom avverkningsrätter som bolaget förvärvat i Hede kunde Farup 
genom ett invecklat förhandlingssätt köpa ut sina medintressenter i bolaget 
och bli ensam ägare till Ljusnedals bruk 1869. Hans egendom var då 
Sveriges största. Farup fortsatte driften av järnbruket fram till 1877. 
Konkurrensen från andra bruk blev för stor. Dessutom var Farup mer 
intresserad av jord- och skogsbruk, ja t .o.m. en föregångare vad gäller 
jordbruksområdet. Redan 1860 startade han ett mejeri i Ljusnedal, vilket 
var det första i sitt slag i Jämtlands län. Han hade 50-60 kor men även 
tillgång till mjölköverskottet från traktens boskap och importerade kunnig 
arbetskraft från Schweiz.17 Samtidigt med mejeriet startade han omfat
tande nyodlingar och även myrodlingsförsök. Myrodling propagerade han 
flitigt för. Han utgav en skrift i ämnet 1869 som föranledde hushållnings
sällskapet att titta närmare på försöken. Växelbruk, olikajordbruksmaki
ner och grödor som ärter var andra nymodigheter som han införde i västra 
Härjedalens hårda klimatzon. Han lade också en kilometerlång järn
ledning för att bevattna vissa åkrar med vatten från Tevsjön. Produkterna 
som lämnade mejeriet sägs ha varit av hög kvalitet och forslades både till 
Sundsvall, Norge och Stockholm. Tyvärr gav dessa inte så mycket i inkomster 
utan Farup fick förlita sig på skogen för att kunna driva sin egendom.18 

Figur 36. Ljusnedals trädgård tecknad av ''gubben N oach" 1877. (JLM.) 

16 Bergström 1993 1 7 SBL 1956, Bd 15 18 Farup 1869; Bergström 1993 
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Anläggningens tillkomst 

1858 uppförde Farup Ljusnedals bruksherrgård, troligen efter egna rit
ningar.19Byggnaden var en ståtlig tvåvåningsbyggnad, naturligtvis inspi
rerad av de stora norska jordbruksgårdarna: lång, ganska smal och hög 
med många fönster symmetriskt placerade kring ett mittparti på södra 
långsidan. Partiet bestod av en balkong på andra våningen uppburen av 
pelare vilka samtidigt fungerade som portal för huvudentren inunder. 
Taket lutade flackt och pryddes av två skorstenar. Det är svårt att avgöra 
herrgårdens fasadmaterial utifrån de fotografier som finns bevarade, men 
det ärinte omöjligt att det varreverterat. Några utmärkande utsmyckningar 
kan inte skönjas men herrgården var vacker i sin enkelhet, precis som 
Huså herrgård. På balkongen bestod räcket av korslagt virke och detta 
mönster återkommer i lusthuset och i loggian väster om byggnaden, som 
ledde till dräng-, brygg- och bagarstugan (fig. 41). 

På södersidan av huset anlades en trädgård. Den finns delvis uppmätt 
på en Plan-ritning öfver Byggnaderna å Ljusnedals Bruksgård från 1868 
och ligger 580 meter över havet (fig. 37). 
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Figur 37. "Plan-ritning öfver Byggnaderna å Ljusnedals Bruksgård 1868". Norr 
är uppåt på bilden och herrgården är fyrkanten till höger om fläcken. 
(Landsarkivet i Östersund.) 

19 Bergström 1993 
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Trädgårdens utformning och infiuenser 

Den äldsta bilden i länsmuseets arkiv där trädgården framträder vid bruks
gården är daterad 1877. Det är teckningen signerad Gubben Noach, figur 36. 
Där ses herrskapsfolk spatsera framför den inhägnade uppfarten. Trädgår
den vänder sig mot söder och kan sägas vara indelad i tre delar. 

Figur 38. Herrgården på avstånd med "berså" i mitten och köksträdgård till 
höger. Det stora huset till vänster är det s.k. nya mejeriet som senare blev 
folkskola. Den låga byggnaden nedanför var Jämtlands läns fårsta mejeri. 
Undersöker man bron över ån i förgrunden närmare ser man att landfästena 
avslutas med två flankerande högre trästolpar och att dessa pryds med varsin 
kula på toppen - en utsmyckningsdetalj i 1800-talets trädgårdsanda. (JLM.) 

Delen längst till vänster på figur 36 är inte inhägnad men där står ett 
lusthus intill ett buskage, möjligen av fjäll björk. Mittdelen, som omges av 
två uppfartsvägar till husets entre, har ett smäckert staket runtomkring. 
Det syns tydligt att vägarna till husentren lutar uppåt medan mitträd
gården ligger plant i nivå med huvudvägen. Slutsatsen är att det måste 
finnas en mur i trädgårdens bakkant för att ta upp nivåskillnaden mot 
huset även om den inte riktigt framgår av bilden. Mittplanen är planterad 
med lägre buskar i kanterna och i mitten lite förskjutet åt väster står en 
stolpe med ett litet hus på, ett duvslag. Två höga flaggstänger flankerar 
herrgårdsentren. Den östra delen av trädgården är omgärdad av ett 
kraftigt trästaket eller ett lågt plank. Innanför ser det ut som om det ligger 
uppkastade jordhögar eller att det växer något lågt på marken. Av planen 
från 1868 (fig. 37) framgår att det är kryddträdgården som ligger här. 

Det är svårt att inordna trädgården vid Ljusnedals herrgård i någon 
direkt trädgårdsstil. Visst kan spår av en formell trädgård skönjas: husets 
upphöjda placering, den symmetriskt placerade mittdelen med den berså
liknande planteringen, som med tiden växte upp där, liksom byvägen som 
riktade sig mot huvudentren. Utformningen var ändå starkt påverkad av 
de lokala förutsättningarna och 1800-talets trädgårdsideal. Byvägen låg 
inte vinkelrät mot entren, sydsluttningens fördelar förstärktes med vind
skyddande byggnader och plank och järnbrukets produkter prydde träd
gården i form av staket och fontän. 
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Figur 39. Trädgårdens västra del med lusthuset och nyplanterade träd 
skyddade mot kreaturen av ett trådstängsel. ( JLM.) 

Influenserna kom naturligtvis från många håll. Farup var en berest 
man och både han och hans fruar hade säkert även med sig ideer från sina 
respektive barndomshem. (Inom parentes kan nämnas att det fanns ett 
blomsterrum på andra våningen i rummet som vette mot söder åt köks
trädgården till.) Dessutom intresserade sig godsägaren för lantbrukets 
utveckling och engagerade sig i hushållningssällskapets verksamhet bl.a. 
genom ordförandeskapet i Hedes kretsavdelning.20 Säkert läste han både 
sällskapets och Lantbruksakademiens skrifter. 

Trädgårdens växter 

På Jämtlands läns museum finns flera fotografier som tyvärr inte är 
daterade men troligen tagna runt 1890. På figur 39 ser man att lusthus
delen har blivit inhägnad med trästolpar med 3 järntrådar emellan. Detta 
för att säkert skydda de nyplanterade träden strax innanför mot kreatur. 
Det är svårt att avgöra vad det är för slags lövträd. Det troligaste är björk 
och rönn men man kan också tänka sig ett försök med jämtlandspoppel. 21 

Varje träd är stagat med ett par störar och träden varierar lite i ålder. 
Uppskattningsvis är de runt två meter höga. Dungen intill lusthuset från 
1877 års teckning syns inte längre till. På fotot kan man också ana att en 
blomsterlist är planterad längs väggen på herrgårdens södersida, att växtlig
heten på mittpartiet har vuxit till sig och att det antagligen finns en grind 
i det manshöga trästaketet vid husets östergavel intill köksträdgården. 

20 Ritning i Klockervolds ägo, Ljusnedal; JLKH:s handlingar 1887. 
21 Idag växer där björk och tall men dessa kan knappast vara 100 år. 
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Fig ur 40. Familjen samlad i bersån. William är mannen med mustasch och hatt 
snett till höger bakom fontänen. (JLM.) 

På figur 40 framträder mittpartiet ganska tydligt. Familjen Farup är 
samlad runt fontänen och sitter bland den frodiga grönskan mot muren i 
bakkanten. Den ymniga växtligheten är svår att artbestämma. Troligast 
var det björkar som tuktats något, att döma av bladsiluetterna på bilden. 
Det som växer intill platsen i dag är björk och någon häggbuske. 

Köksträdgården framträder på figur 38 och 41. En rad buskar syns 
längs planket i norr och sängar av lägre växter är orienterade i nord-sydlig 
riktning så att kalluften kunde dräneras ut mot den lägre liggande vägen. 
Vad Farup odlade är inte känt. Men Selim Birger, som reste i Härjedalen 
och samlade information om trädgård och åker i början av 1900-talet, har 
i sin skrift en tabell över odlade köksväxter vid Ljusnedals bruk. Gräslök, 
pepparrot, rabarber, sallat och spenat hade odlats med gott eller medelgott 
result at medan lök och ärter var mer chansartade grödor.22 Även om detta 
var efter brukspatronens tid kan man förmoda att William Farup testade 
fler sorters grönsaker och att han hade röda vinbärs- och krusbärsbuskar. 
Det är mycket möjligt att "kryddgården" även innehöll prydnads växter. På 
figur 41 ser man antydningar till högre buskage i ganska mörka ton.er nära 
herrgårdens östra gavel. Kanhända har det planterats någon vanlig t all, 
cembratall eller lärk. 

22 Birger 1909 
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Figur 41. Ljusnedals herrgård med lusthus, berså och kryddgård. Mitt i bilden 
står duvslaget. (JLM.) 

Byggda parkelement: lusthus, duvslag och inhägnader 

Lusthuset i den västra trädgårdsdelen var sexkantigt med ett lägre "spjäl
staket" som räcke runt varifrån stolpar sträckte sig upp mot taket. Rummet 
mellan stolparna under taket pryddes av korslagt virke som en parallell till 
andra våningens balkongräcke mitt på herrgården. En av de norrvända, 
transparenta väggarna ser ut att ha fungerat som dörr. På figur 39, med de 
nyplanterade träden ikring, ser lusthusdörren ut att vara öppen mot en liten 
grusad gång som ledde upp mot husets loggia. Lusthuset vilade på en liten 
stensockel i den lutande terrängen och verkar ha varit vitmålat med ett 
mörkare brädlagt tak. Taktoppen pryddes med en liten knopp. Idag finns 
lusthuset på Lennart Hjorts arrenderade mark i Ljusnedal några hundra 
meter bort. 23 Det vore intressant att få se det åter på sin ursprungliga plats 
nu när byalaget strävar efter att restaurera bruksmiljön. 

Om vi återgår till teckningen från 1877 (fig. 36) så ser lusthuset ut att 
vara helt tätt från golv till tak. Ändå bör det ha varit sommar att döma av 
flanörernas klädsel och de avbildade växterna. På fotografiet något årtion
de senare (fig. 39) ser man också, fast på närmare håll, att något skymmer 
sikten så att man inte kan se tvärs genom lusthuset. Tydligen hängde man 
upp textilier till skydd mot vindar och mygg. 

23 JLM 1984, skriftlig uppgift vid fotografi 8-33/17-21 
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Teckningen visar också en "holk" på en stolpe i trädgårdsmitten lite 
förskjutet åt väster (fig. 36). Holken återfinns även på 1890-talets fotografier 
men är då placerad närmare Ljusnan (fig. 41). Den lilla byggnaden var ett 
duvslag. Enligt doktor Hagdahls Kok-konsten, 1879, var icke flygfärdiga duv
ungar riktiga läckerheter. Redan på 1500-talet talade Olaus Magnus om 
tamduvornas förtjänster och hur ett duvslag skulle se ut. 24 När man betänker 
vilken odlingsintresserad man William Farup var, kan man spekulera i om 
det lilla huset inte var en väderstation.25 Men personalen på Fornminne
sparken i Funäsdalen intygar att huset trots allt var ett duvslag. 1995 lät 
byalaget bygga ett nytt och placera det med ledning av gamla fotografier.26 

Figur 42. Järnstaketet med Carl XI:s monogram . (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 

Muren bakom fontänen framträder inte på bilderna från 1890-talet men 
finns bevarad och kan studeras på plats. Det är en kallmur av gråsten där 
flata stenar ligger som täckning överst. Muren är inte trappad utan följer 
uppfartsvägarnas lutning. I täckstenen är det sirliga järnstaketet fast
skruvat som omger hela mitträdgården. Staketets utformning är en 
stilisering av Carl XI:s monogram: CXI. Han regerade när den första 
hyttan i Ljusnedal anlades. På fotografier från 1930-talet, som inte är 
redovisade här, finns en trappa som leder från fontänen upp till herr
gårdens en tre. Än idag finns en grind i staketet som visar var trappan låg. 

Det fanns vidare ett trådstängsel intill lusthuset och mejeriet. Det 
best od av trästolpar nedsatta helt i marken med en vitmålad, skyddande 
topp som troligtvis också var av trä. Mellan stolparna löpte tre järntrådar 
fästa med jämna avstånd på varje stolpe så att ett meterhögt stängsel 
skapades (fig. 39). Av et t fotografi från 1800-talets slut (ej medtaget här) 
framgår att herrskapet använde planen nedanför herrgården (för krocket
spel?). Eftersom mejer iet låg strax intill var stängslet till för boskapen. 

24 Nilsson 1993 
25 Enligt SMHI (1993) fanns väderstationer i Östersund och Sveg 1877 men inte i 

Ljusnedal. SMHI uteslöt inte att intresserade personer hade temperaturskåp ändå. 
26 Marie Wagenius 1993; Marie Klockervold 1996 
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Även trästaketet runt köksträdgården stängde ute kreaturen. Men här 
var det viktigt att det även skulle vara vackert och att ännu mindre djur 
stängdes ute. På figur 41 och 43 kan staketet betraktas på närmare håll och 
det visar sig vara mycket stiligt. Från 1800-talets mitt blev sågat virke tack 
vare ångsågarna lättare tillgängligt, och det blev något av en statussymbol 
för gårdsägarna att hägna in med ett spjälstaket eller plank, som det 
kallades från början. Det fanns både enkla spjälstaket och mer påkos-tade 
med profilerade stolpar och lövsågade spjälor. Ofta var de målade, de enkla 
med rödfärg och lite vit färg i toppen, de mer påkostade med ljusa 
linoljefärger. 27 

Figur 43. Det stiliga spjälstaketet vid Ljusnedals herrgård med några 
Ljusnedalsbor framfår. (Foto: Olov Jansson, Ljusnedal, JLM.) 

Hägnaden på Ljusnedal hamnar mitt emellan; spjälorna hade en lök
formad avslutning som var vitmålad medan resten av träet var rödfärgat. 
Själva stolparna var mer utsirade och stack upp en bit ovanför staket
ribborna. Förutom att stolparna hade två skyddande, vita täckbrädor, där 
den övre var lite mindre än den undre, var hörnen fasade på vissa partier. 
Dessa partier var också vitmålade och lyser emot en på fotografierna. 

En annan detalj som är speciell är hur 
stake-tets stolpar är förankrade mot marken. 
Varje stolpe är nämligen fastsatt med stag 
mot en träbjälke som vilar på marken (fig. 44). 
På så vis kunde staketet lätt justeras även om 
tjälen gjorde marken ojämn. Skulle man ha 
grävt till frostfritt djup hade man verkligen 
fått gräva! 

På norra sidan av köksträdgården stod ett 
högt, tätt plank som skydd mot nordanvin
den. Det var upp emot två meter högt och 
rödmålat med vita täckbräder på stolparna. 

27 Gudmundsson 1982 

Figur 44. Principteckning på 
staketkonstruktionen i profil. 
Roger Håkansson 1996. 
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Förutom de typer av inhägnader som beskrivits ovan förekommer 
trägärdsgårdar, så kallade hankgärdsgårdar, på de tidiga fotona. Sådana 
har sedan länge funnits i Sverige som gränsmarkeringar och för att hindra 
kreatur att ta sig igenom. Virket till dem tog man på vintern och det skulle 
vara senvuxen gran för att det skulle hålla så länge som möjligt. Mellan 
dubbelstolparna, som kallades stödpar, var det i regel 0,75-1,0 meter. 
Fyllningen av gärdsel emellan stöd paren hölls på plats av snodda granvidjor. 
Höjden på det färdiga trästängslet var omkring 1,2 meter.28 

Några trädgårdsmöbler återfinns inte vare sig på fotografier eller på 
teckningen signerad Gubben Noach från 1877, förutom två fasta bänkar på 
bron på var sida om entredörren (fig. 40). 

Två höga flaggstänger flankerar herrgårdsentren redan på Noachs 
teckning. På senare fotografier ses de prydda med unionsflaggor. 

Figur 45. Den restaurerade fontänen prydd med försilvrade svanar. 
(Foto: Roger Håkansson 1993.) 

28 Gudmundsson 1982 
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Eftersom fontänen ännu finns kvar och sedan sommaren 1993 åter är i 
brukärdenlättatt beskriva(fig. 45). Denärgjordigjutjärn. Tyvärr finns inte 
något instämplat årtal eller fabrikat, men den skulle kunna vara från Farups 
järnbruk. Den står i en damm gjord av trä. Dammen är rund men av täck
brädorna formas den tiokantig. Fontänen är utförd i tre etage med tre silver
färgade, hals böjande svanar längst ned. Ovanför höjer sig två fat, liknande 
ett gammalt, utsirat kakfat i två våningar. Mitt i det övre sprudlar vatten 
fram i en liten kaskad. Det undre samlar upp vattnet innan detta slutligen 
far ned i dammen. Jämför man dagens bild med foton från 1890 ser inte 
själva vattenstrålen likadan ut. 1890 var den högre, smalare och mer 
samlad som om det fanns ett rör ytterligare på det övre fatet som inte finns 
idag. Glädjande är att fontänen åter sprudlar, vilket är byalagets förtjänst. 

Fram till våra dagar 

Brukspatron Farup var en omstridd person och var hela sin tid i Ljusnedal 
invecklad i olika rättstvister. Han började med att få brukets torpare emot 
sig genom att begära mer arbete av dem på kontrakt. Många torpare 
flyttade eller åkte till Amerika istället för att skriva på. Senare var det bl.a. 
tvister om ägogränser. Men det som främst sammanknippas med William 
Farup är den så kallade kulturkampen i Härjedalen, en uppmärksammad 
strid med renägarna i trakten. 29 

Farup var både landstings- och riksdagsman (1876-1879, 1882-1890) 
och engagerade sig mycket för Härjedalens sak. Bland de frågor som han 
ägnade sig åt var betydelsen av bra kommunikationer och en järnväg till 
Härjedalen. Mycket av det han kärn pade för infriades in te förrän efter hans 
död den 4 maj 1893. Det var för övrigt samma år som familjen Åslund 
definitivt flyttade till Fjellnäs för att bo där året runt. Två månader efter 
Farups död såldes Ljusnedals bruks egendomar till staten. Från 1895 
beboddes herrgården av kronans förvaltare. Herrgården förstördes helt i 
en brand i mars 1937.30 

Det som finns kvar att se av trädgården idag är mittpartiet med fontän, 
stenmur och järnräcke. Några unga björkar har slagit rot och fått komma 
upp på ovansidan av muren. En utbyggnad av hotell "Gyllene Bocken" har 
tillåtits på herrgårdens gamla grund (fig. 46). Det baracklika huset som inte 
ligger fritt från sin huvudbyggnad stör upplevelsen av platsen. Men står man 
där herrgårdens huvudentre låg och med det nya huset bakom sig kan man 
förstå något av den utsikt som familjen Farup hade över byn och Ljusnan. 

Från planen ovanför fontänen finns en stentrappa bevarad som ledde 
ned till köksträdgården. Nivåskillnaden är ungefär en och en halv meter. 
Intill växer ett par sibiriska ärtbuskar. Även i köksträdgården finns någon 
sibirisk ärtbuske kvar liksom några röda vinbärsbuskar och björkar, som 
är något äldre än de vid fontänen. En låg stenmur utmed vägen talar om 
var det forna staketet stått. Längs östra och norra kanten av köksträdgår
den har en gles hankgärdsgård satts upp. 

29 Bergström 1993 
30 Bergström 1993 
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På platsen kring det forna lusthuset har en lund av tallar och björkar vuxit 
upp, men det är svårt att tro att dessa härstammar från Farups tid. Troligen 
är det jägmästarna som bebodde herrgården därefter som planterat träden. 

Figur 46. Mittdelen av den forna herrgårdsträdgården med en del av hotell 
"Gyllene Bocken" bakom innan fontänen restaurerats. (Foto: Ulla Rylander, 
1993.) 
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