
A. BAKGRUND 

1. Inspiration och betingelser för 
1800-talets trädgårdar -
en resume av svensk trädgårdshistoria 

Trädgårdskonsten och andra skapande konstarter under 1800-talet präg
las av lån från tidigare epoker. Under 1500-talet var det renässans
trädgården som dominerade och som utvecklades främst i Italien. På 1600-
talet härskade barockträdgården i sitt hemland Frankrike och den roman
tiska parken hade sin höjdpunkt i England under 1700-talet. Det var de två 
senare stilarna, men främst den romantiska parken med sitt natursvär
meri, 1 som låg till grund för utformningen av 1800-talets trädgårdar. 

Att sammanfatta flera hundra års svensk trädgårdshistoria på några få 
sidor är naturligtvis omöjligt utan att generalisera. Indelningen i epoker 
är praktisk men inte invändningsfri. Stilarna var sällan så renodlade som 
en kort sammanfattning av olika epoker kan ge intryck av. Flera stilideal 
tog sig uttryck i en och samma trädgårdsanläggning och det tog tid innan 
de nya ideerna prövades och fick fäste i landsdelar som Jämtlands län. 
Tidsangivelserna på tidsaxeln nedan bör därför ses som mycket ungefär
liga. 

I sammanfattningen används samma vokabulär som förra århundradets 
trädgårdsförfattare använde, bland dem Daniel Muller. "Franska stilen" 
var detsamma som barockträdgården, "engelska stilen" stod för den 
romantiska parken och "tyska stilen" för den trädgårdsform som utveckla
des under 1800-talet. 

"Franska stilen" "Tyska stilen" 
"Engelska stilen" 
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Figur 8. Tidsaxel med de olika trädgårdsstilarna i Sverige. 

1 Flinck 1994 
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''Franska stilen" 

Barockträdgården, den franska eller fransyska stilen, utvecklades i Frank
rike av Claude Mollet ochJacques Boyceau men fick sin fulländning genom 
arkitekten Andre le Nötre under andra hälften av 1600-talet. Le Nötres 
mest kända verk är Versailles utanför Paris. Stilen kännetecknas av 
storslagenhet, ett starkt samband mellan trädgård och byggnad, sträng 
symmetri men med otaliga variationer inom symmetrins ram. Central
perspektivet genom huvudaxeln var viktigt liksom den tuktade, rums
skapande grönskan, a lleerna, vattenspeglarna, fontänerna, terrasserna 
och parterrerna. Jämfört med de italienska renässansträdgårdarna ut
märkte sig den nya franska trädgårdskompositionen av en mer lång
sträckt form, harmoniska proportioner och en helt annan utformning av 
parterrerna. I stället för renässansanläggningarnas rumsavgränsande 
små ytor med olika geometriska mönster skapades en stor, sammanhäng
ande och enhetlig yta med rank- och blomstermönster, en s.k. broderi
parterr (fig. 9). Mönstren skapades med hjälp av låga buxbomshäckarmed 
färgad sand, tegelkross eller slagg emellan. Längs kanten av broderi
parterren anlades rabatter, s.k. plateband, med blommor och formklippta 
små träd. Växtmaterialet bestod mest av inhemska grönskande buskar och 
träd. Dessa klipptes ofta för att skapa täta väggar i parkernas olika rum. 
Orangeriväxter var populära. Le Nötre använde sig också gärna av 
lågväxande, yttäckande blommor som underordnade sig helheten.1 

Figur 9. Mönster for boderiparterrer ur Andre Mollets bok Lustgård, 1651. 

I Sverige hade renässansträdgården under 1600-talets första hälft 
präglats av adelns kontakter med Tyskland och Nederländerna. Det nya 
"modet" kom direkt från Frankrike med franska trädgårdsmän och arki
tekter som kallades hit av regenter och adelsmän. Den förste var arkitek
ten Simon De la Vallee 1640. Än mer påtagliga blev influenserna genom 
dennes son, Jean De la Vallee, samt Nicodemus Tessin d.ä. De fick på 
svenska statens bekostnad studera fransk trädgårdskonst på plats tio år 
senare. Samtidigt utkom drottning Kristinas trädgårdsmästare Andre 

1 Karling 1931; Flinck 1994; Olausson 1993 
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Mollet (son till Claude Mollet och kollega till Andre le Nötre)2 med en 
trädgårdsbok på svenska, Lustgård, med de franska trädgårdsidealen. 
Med denna och andra böcker blev den nya stilen mer tillgänglig för de 
svenska godsherrarna. Ändå anlades renässansträdgårdar parallellt 
med de franska under hela 1600-talets andra hälft.3 Slott och herr
gårdar i Sverige placerades gärna högt och nära vatten för att inge 
känslan av att dominera och behärska omgivningen,4 vilken stil det än 
var frågan om. 

Under den här tiden var vår första verkliga botaniska trädgård, anlagd 
i Uppsala 1656, den största och kanske enda kommersiella plantskola som 
fanns i landet. Den skapades av Olof Rudbeck (1630-1702). Han fick stor 
betydelse inom det botaniska och hortikulturella området i Sverige. Under 
hela 1600-talet importerades utländska träd, plantor och frön men mäng
derna tilltog under århundradets andra hälft. Rudbeck tog hem växter och 
förmedlade dem vidare. Han blev även en auktoritet i hur det främmande 
växtmaterialet skulle skötas. 5 Populära prydnadsväxter var ros, lilja, pion, 
akleja, kejsarkrona och tulpan liksom orangeriväxterna (se s. 138). Som 
alle träd användes de svenska lövträden mest, men från 1680-talet blev den 
holländska linden, parklinden, modeträdet framför andra. Syren och doft
schersmin infördes under detta århundrade. Främmande barrträd var 
sällsynta. De som kom först var säven bom och så småningom tuja ( 1666 och 
1741).6 Det sibiriska ärtträdet (Caragana arborescens) kom till Sverige 
genom Karl XII:s krigare när de återvände från Sibirien. I Jämtland var 
prosten Henning Tideman på Rödön den förste att plantera detta "träd" 
kring 1700-talets mitt. Då växte även ringblommor, vallmo, tagetes, 
tusenskönor och solrosor i de jämtländska s.k. kryddgårdarna.7 

De mest renodlade barockanläggningarna i Sverige skapades av 
Nicodemus Tessin d.ä. och d.y. samt av Johan Hårleman. De två senare 
skapade Drottningholms barockträdgård, vårt absolut viktigaste kultur
arv från den här tiden. Generalplanen för parken ritade Nicodemus Tessin 
d.y. 1681 och under Johan Hårlemans ledning utfördes planteringsarbeten 
ända in på 1700-talet. Johan Hårleman använde vanlig gran i de barock
trädgårdar han anlade, både i häckar och i klippta former. Han planterade 
också enar och buxbom som tuktades, vita och blå syrener, fläder, spirea 
och ligusterbuskar. Som prydnad i rabatterna sattes olika lökväxter.8 

Daniel Muller var tysk trädgårdsmästare och verksam i Sverige under 
1840- och 1850-talen. I sin bok Theoretisk-praktisk Anvisning att Anlägga 
och Underhålla Trädgårdar skrev han vad han tyckte var värt att ta till sig 
i den "fransyska stilen". Det var alleerna, lövsalsgångarna, valvgångarna 
och terrasserna. I boken beskrev han även hur dessa delar skulle anläggas. 
Angående terrasserna borde dessa ligga invid huset eller vid någon vacker 
utsikt. Vette de mot söder togs nivåskillnaden upp av en mur med 
spaljeträd. Åt andra väderstreck rekommenderades grässlänter, lutande 
i 45 graders vinkel.9 

2 Drottning Kristinas trädgårdsmästare 1648-1653 
4 Lundberg 1930-1931 
6 Hermelin-J 1989 och 1983; Lundquist 1994; 

Kjell Lundquist 1995 
8 Bauer 1990 

3 Karling 1931; Flinck 1994 
5 Karling 1931 
7 Hermelin-J 1983; Kardell 1917; 

Karling 1931 
9 Muller 1848 
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"Engelska stilen" 

Nästa epok som så småningom utkristalliserade sig var den romantiska 
parken, den engelska eller naturliga stilen som 1800-talets trädgårdsmäs
tare benämnde den. Istället för att behärska den vilda naturen drog man 
nytta av den naturliga topografin, vattnet och växtligheten. Det var 
naturen och inte längre slotts- eller herrgårdsbyggnaden som skulle 
framhävas. Det landskap man eftersträvade var mjukt böljande betes
mark omväxlande med stora, friväxande trädgrupper som drogs in mot 
byggnaderna med utsiktspunkter ut mot sjöar och vattendrag. 10 

Inspirationskällor var naturen själv, landskapsmålare, författare och 
inte minst vetenskapsmän som Carl von Linne. Historiskt brukar man 
dela in den romantiska parken i England i olika faser. I 1700-talets början 
försökte man förverkliga landskapsmålarnas visoner. Under andra hälf
ten av 1700-talet kom influenser från Kina. Genom handelskontakterna 
där inspirerades man av den kinesiska konsten. Naturen stiliserades och 
man prisade bl.a. S-kurvans form. Vid sekelskiftet tog de pittoreska 
inslagen i parken överhanden. Ruiner, grottor, antika tempel, lusthus, 
eremithyddor och andra märkvärdigheter skulle skapa olika sinnes
stämningar hos dem som flanerade i parken. 11 

Till Sverige kom den engelska landskapsstilen genom Gustav III:s försorg. 
Arkitekten Fredrik Magnus Piper kallades 1780 tillbaka efter studier i 
England för att rita nya anläggningar på Drottningholm och Haga. Flera 
barockanläggningar blev nu omlagda till engelska parker i Sverige eller också 
planerades de nya vid sidan av de gamla. Ofta tog ägarna själva sig an 
uppgiften. Bristen på professionella trädgårdsanläggare i Sverige och tidens 
romantiska anda med en vurm att skapa olika sinnesstämningar i parken var 
några av orsakerna till amatörernas engagemang.12 

Många nya växter infördes från Nordamerika från 1700-talets mitt. De 
kom till Sverige dels direkt därifrån genom bl.a. Linnes lärjunge Pehr 
Kalms försorg, dels via plantskolor i Europa. Bland annat infördes olika 
popplar, somt.ex. jämtlandspoppeln (Populus balsamifera 'Elongata'). 13 

Även en del barrträd prövades såsom weymouthtall (Pinus strobus) och 
cembratall (Pinus cembra; ej från N ordamerika).14 Både jämtlandspoppeln 
och cembratallen har planterats i västra Härjedalen och Jämtland, fram
förallt den förstnämnda. Men detta skedde närmare århundradets slut. 
Andra växter som senare planterats i länet men som förekommer i 
växtförteckningar kring 1800 är häggmispel (Amelanchier botryapium), 
korallkornell (Cornus alba 'Sibirica'), bärapel (Malus baccata), ölandstok 
(Potentilla fruticosa) , kvastspirea (Spiraea chamaedryfolia) och häck
spirea (Spiraea salicifolia).15 

Enligt trädgårdsmästare Daniel Muller var det mycket i den engelska 
stilen som var användbart. Han skriver 1848: " ... gräsplaner, grupper, 
lundar, gångar i fria former: kort sagdt, allt hvad den äger ... ".16 

10 Olausson 1993; Flinck 1994 
12 Olausson 1993; Flinck 1994 
14 Hermelin-J 1983 
16 M i.iller 1848 
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15 Thunberg 1816; Lundquist 1994 



'Tyska stilen" 

Den tyska stilen, som växte fram på 1800-talet, innehöll karaktärsdrag av 
både den franska och den engelska stilen. Ur den franska hämtades sym
metrin och ur den engelska den slingriga vägföringen och det friväxande och 
rikhaltiga växtmaterialet. En av de mest kända utövarna av denna stil var 
tysken Hermann von Puckler-Muskau. Under 30 år (1815-1845) arbetade 
han med att förverkliga sina trädgårdsideal på sitt gods Muskau. Det mest 
anmärkningsvärda var hans s.k. tapetgrupper: konstfärdiga blomster-grup
per med färgstarka växter i blad eller blomma som arrangerades i olika 
former t.ex. ymnighetshorn, stjärnor och blomsterkorgar (se fig. 10) på 
gräsmattan intill huvudbyggnaden. 1834 utgav hanAndeutungen ilber die 
Landschaftsgärtnerei där hans ideer och principer presenterades. 17 

Figur 10. Detalj ur Furst Puckler-Muskaus parkanläggning i Muskau med en 
tapetgrupp i form au ett ymnighetshorn i forgrunden. (Wollin 1946.) 

Även i England (där stilen kallades gardenesque) och Frankrike använ
des färg- och formrika växter i kontrasterande kombinationer. Träd med 
annorlunda växtsätt planterades som utropstecken på gräsmattorna. 

Den mångfald av växter som krävdes för dessa anläggningar och som 
infördes i stor mängd under 1800-talet gav trädgårdsmästarna en ny plats. 
Flera av dem kom från Tyskland och fick centrala roller bl.a. på de nya 
trädgårdsskolorna i Sverige. En av dessa var Daniel Muller. I sin bok 
redovisar han med en tysks noggrannhet hur han ansåg att trädgården 
skulle planeras. Återigen utformades stränga regler för hur vägar skulle 
dras och växtligheten behandlas liksom under barockens tid. 18 

17 Friberg 1983; Tacker 1979 18 Pihl Atmer 1987; Friberg 1983 
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Figur 11. Planer som illustrerar Mullers resonemang om hur den tyska stilen 
(t.v.) respektive den engelska stilen (t.h.) passade for olika stora trädgårdar. 
(Ur Muller 1848.) 

Enligt Daniel Muller passade den tyska stilen bäst för "mindre lust- och 
större blomsterträdgårdar, som hafva en regelbunden form, ärojemna till 
deras yta och kunna öfverskådas med ett ögonkast". Även om den "fran
syska" stilen aldrig fick användas i sin helhet var den "alldeles oumbärlig" 
för botaniska trädgårdar och andra trädgårdar där "sjelva växterna, ej 
deras smakfulla sammanställning, äro huvudsaken". Det man verkligen 
skulle undvika var de tuktade växterna, ansåg Muller. Den engelska stilen 
passade alla stora trädgårdar och parker (fig. 11).19 

Efter att Uppsala botaniska trädgård varit tämligen ensam om att 
sprida växter runt om i landet började de första större plantskolorna att 
dyka upp under första hälften av 1800-talet i Stockholm. Det var Bergian
ska trädgården och Kungl. Lantbruksakademiens Experimentalfält vid 
Frescati samt Svenska Trädgårdsföreningens trädskola på Rosendal (från 
1861). Även i Göteborg startade en trädskola.20 

På Bergianska trädgården intresserade sig trädgårdsmästaren Anders 
Lundström bl.a. för fruktträd och törnrosor. I Handbok i Trädgårds
skötseln (1852) skriver han att Bergianska troligen var först med att 
införskaffa över 100 särskilda sorters "törnrosor" och att de flesta ännu 
efter 30 år fanns kvar. Det betyder att rosorna fördes in 1822, samma år 
som Lundström började på trädskolan. 1834 gav Bergianska ut sin första 
plantskolekatalog med bland annat 90 olika sorters fruktträd.21 

Under 1840-talet var Daniel Muller föreståndare för Svenska Trädgårds
föreningens trädskola och trädgårdsskola. Han skrev flera böcker varav 

19 Muller 1848, s. 3-12 
20 Lind 1935, s . 326-357; Eneroth 1857, s. 63 
21 Lundström 1852, s. 315; Hermelin-J 1983 
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Figur 12. Paradörer i form av någon dracenaart vid Östersunds centralstation 
1917. (Foto: SJ:sjärnvägsmuseum i Gävle.) 

Theoretisk-Praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar från 
1848, som tidigare citerats, innehåller en omfattande växtförteckning. 
Muller skriver: "En mängd af Nordamerikas, Asiens och södra Europas 
träd och buskar trifvas redan hos oss, och ett- och flerårige blomsterväxter 
ifrån nästan alla verldsdelar äro redan införda i våra trädgårdar, så att 
dessa kunna innehålla tusentals växtalster."22 

Anmärkningsvärt är att det som Walter Bauer i sin bok kallar "för 
orangerier obligatoriska träd och buskar" som pomerans ( Citrus auran
ticum ), citron ( Citrus limon ), fikon (Ficus carica), lager (Laurus nobilis ) 
och nerium (Nerium oleander) inte finns med i Mullers bok. Orangeri
växterna är däremot upptagna i Anders Lundströms bok. De finns också 
i en växtförteckning från 1810 för Gunnebos park utanför Göteborg och i 
en odaterad förteckning för Rosendals slott, byggt på 1820-talet. Inte heller 
tar Muller upp växter som aloe (Aloe), agave (Agave), dracena (Dracaena) 
och palmlilja (Yucca), som även de behöver växthusskydd för att över
vintra. Dessa växter brukade stå som "paradörer" i SJ:s planteringar bl.a. 
i Östersund kring sekelskiftet 1900 (fig. 12). De är också uppräknade i 
Göteborgs trädgårdsförenings Om blommors användande i trädgårdar 
från 1865.23 Man kan spekulera i orsakerna till det här. Kanske Muller 
skrev sin bok i något slags mellanperiod; orangeriväxterna var på tillbaka
gång och modet med "paradörer" hade in te infunnit sig ännu. Kanske 
speglar det tidsandan där de nya mindre trädgårdarna i städerna inte hade 
förutsättningar att rymma orangerier och växthus. 

22 Muller 1848, s. 3-12 
23 Bauer 1990; Göteborgs Trädgårdsförening 1865 
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Mullers resonemang om hur man ska använda blommor är särskilt 
intressant eftersom "rabatterna" tog sig speciella uttryck under 1800-talet. 
Han skriver om blommor i rabatter, i blomstergrupper, förenade med busk
grupper och självsådda i gräsmattan. Muller menar att rabatter är något 
gammalmodigt där alla sorter \)lan.teras t-illsamm.an.s 1 en. brokig blan.dnin.g. 
Blomstergrupper anläggs på gräsplanen tre till sju stycken intill varandra. 
Formen på dessa bör "icke förfalla i den på flera ställen rådande förderfvade 
smak, som bildar grupper till stjernor, hjertan, ymnighetshom" utan 
förenas till en enda symmetrisk form, en oval eller ellips (fig. 10 respektive 
fig. 11 t.v.). Varje grupp planteras helst med endast en art för att ge 
harmoni. Blomstergrupperna kan också planteras mer glest så att väx
terna fortfarande formar en grupp men på så stort avstånd att gräs kan 
växa emellan. Blommorna skall vara rik- och skönblommiga. Grupperna 
kan även utgöras av nedgrävda krukor på 1-1,5 meters avstånd från 
varandra. De utplanteringsväxter som används är desamma som plante
ras idag: dahlia (Dahlia) , verbena (Verbena), lobelia (Lobelia), kalla 
(Zantedeschia ), salvia (Salvia), pelargon (Pelargonium ), fuchsia (Fuchsia). 

Trots de omfångsrika växtlistorna i Mullers bok har han en balanserad 
attityd till de nya växterna. Han menade att man inte skulle frossa i dem 
utan skapa en harmonisk helhet med några få utmärkande växter som gav 
omväxling och kontrast. 24 

I slutet av 1800-talet smyckade trädgårdsägarna gärna sina tomter 
med olika prydnader. Flaggstänger sattes upp och röda spjälstaket med 
vitmålade spetsar var populärt. Mitt i rabatten placerades solur eller 
spegelklot och stora vita snäckor lades som omfattning runt. Vatten
konster i våningar, staket och möbler av gjutjärn var också på modet. 25 

Omkring sekelskiftet 

Strax efter sekelskiftet 1900 skedde en reaktion mot den tyska trädgårds
stilen i Sverige. Kritikerna menade att projektörerna visade osäkerhet 
genom att blanda den formfria engelska och den formfasta franska stilen. 
De ogillade de konstlade planteringarna i form av tapetgrupper. Intresset 
avtog för de brokiga och ömtåliga växterna och man förenklade trädgår
darnas former. 26 Återigen hämtades inspiration från naturen. 

I England kom kritiken tidigare genom arkitekten Reginald Blomfields 
bok 1892, The Formal Garden in England. Han framhöll att hus och 
trädgård skulle hållas samman och att detta var arkitektens uppgift. 
Arkitekten Edwin Lutyens och trädgårdsarkitekten Gertrude Jekyll arbe
tade tillsammans efter dessa ideer. Deras trädgårdar karakteriseras av 
strängt formade trädgårdsrum med friväxande växter som kontrast. 
Gertrude Jekylls fantastiska perennrabatter introducerades i Sverige 
genom kronprinsessan Margaretas försorg under 1910-talet genom an
läggningarna på Sofiero och de två böcker hon skrev i ämnet: Vår trädgård 
på Sofiero, 1915, och Från blomstergården, 1917. 27 

24 Muller 1848 
26 Ahrland 1990 
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25 Flinck 1994 
27 Friberg 1983; Rylander 1988 



Trädgårdsskolor och trädgårdslitteratur 

Det var först på 1800-talet som skolor inrättades i Sverige för utbildning 
av trädgårdsmästare. Tidigare gällde studier utomlands eller lärlings
plats under någon "mäster". Ungefär 1500- 2 000 elever utbildades på de 
olika skolorna under århundradet. Alla delar av trädgårdsodlandet lärdes 
ut, att bygga växthus, odla vindruvor och rita trädgårdsplaner. Naturligt
vis fick detta betydelse för hur trädgårdarna utformades. För undervis
ningen började lärarna författa litteratur i ämnet.28 Skrifternas tyngd
punkt låg på trädgårdsodlingens grunder med fakta om köks- och pryd
nadsväxter samt anvisningar för hur trädgårdens olika delar skulle 
anläggas rent praktiskt. De behandlade även trädgårdskonsten och dess 
element eller "naturförsköningskonsten" som den också kallades. Böck
erna gavs ut i flera upplagor och fick betydelse även utanför skolans ramar. 
Välutbildade och välsituerade jämtar och härjedalingar hade på så sätt 
möjlighet att ta del av det kunnande som spreds. Andelen läsare ökade 
naturligtvis med läskunnigheten. 

Den första trädgårdsskolan startade 1791, alltså året före Gustav 111:s 
död. Peter Jonas Bergius testamenterade sin egendom Bergielund till 
Vetenskapsakademien i Stockholm "til en schola för Trädgårdsskötselns 
eller horticulturens uphjelpande i Riket, under namn af Bergianska 
Trädgårdsscholan". 29 1822 fick Anders Lundström tjänsten som träd-
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Figur 13. Titelblad ur Anders Lundströms respektive Daniel Mullers bok. 
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gårdsmästare där. Under sina 38 år på Bergianska blev han en av Sveriges 
främsta på området. I allmänhet hade han sex lärlingar som följde hans 
trädgårdsarbete. Som ett stöd i undervisningen skrev han 1831 Handbok 
i Trädgårdsskötseln. Boken blev så populär att den utgavs i fyra uppla
gor.30 I den första kritiseras de tyska trädgårdsmästarna i Sverige för sina 
bristande insikter i de svenska klimatförhållandena. 

Kungl. Lantbruksakademins plantskola och trädgårdsskola "Experi
mentalfälet" låg intill Bergianska trädgården. Den startade 1816 men 
undervisningen fungerade inte förrän i början av 1830-talet, då trädgårds
mästare Carl Stenberg blev huvudman. Han hann under sina nära 30 år 
att utbilda uppemot 300 trädgårdselever på sitt säregna sätt. Undervis
ningen skedde närhelst det föll honom in. Han brukade t.ex. låta sina 
elever börja med stenarbeten klockan halv fem på måndagsmorgonen för 
att de inte skulle slöa till efter söndagens ledighet. 1863 anställdes Erik 
Lindgren, som tidigare varit föreståndare för Skaraborgs läns trädgårds
förenings trädskola i Skara. Med hans arbete började plantskolan gå med 
vinst igen efter en kortare period med sämre ekonomi. I gengäld blev 
trädgårds under-visningen lidande. Eleverna fick arbeta hårt i plantskolan 
och den teoretiska undervisningen inskränkte sig till fem timmar i veckan 
under 16 vinterveckor på 1890-talet. Därav var bara 16 timmar trädgårds
skötsel. De andra ämnena var svenska, matematik, botanik, fysik och 
kemi. På sin fritid fick eleverna rita trädgårdsanläggningar. Inte desto 
mindre var Lindgren uppskattad som lärare och blev liksom Lundström en 
ansedd trädgårdsman. Han gick i pension först 1900. Mellan åren 1862 och 
1902 gav han ut Tidning for Trädgårdsodlare och tog också initiativ till 
Handbok i svenska trädgårdsskötseln (1872-187 4). Under två åri början av 
1880-talet var Johan Öberg en av Lindgrens elever. Öberg fick tjänsten 
som länsträdgårdsmästare i Jämtland direkt efter avlagd trädgårdsmästar
examen vid Experimentalfältet 1884.31 

Svenska Trädgårdsforeningen bildades 1832, men det skulle dröja till 1841 
innan det började bli någon riktig ordning på både undervisning och träd
gårdsskötsel. Då tillträdde Daniel Muller tjänsten som föreningens "gartner". 
Han såg till att de som gick utbildningen fick en offentlig examen. Ungefär 
80 elever hann Muller undervisa under sina nio år i tjänsten. 1848 skrev 
han den mest fullödiga svenska boken om gestaltning av trädgårdar under 
1800-talet: Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla träd
gårdar. Under Daniel Mullers tid skänkte Svenska Trädgårdsföreningen 
ett parti bärbuskar och andra trädgårds växter till hushållningssällskapet 
i Jämtland. Flerajämtar visade sig intresserade och ytterligare en sänd
ning kom året därpå, 1850. 1857 och fyra år framåt skötte filosofie doktor 
Olof Eneroth, senare SJ:s förste trädgårdsdirektör, både Trädgårds
föreningens skola och dess trädgård. Han hjälpte också Jämtlands läns 
hushållningssällskap genom att utlysa länets första länsträdgårds
mästartjänst (fig. 18). Eneroth efterträddes av Axel Pihl. Samtidigt arren
derades Rosendal på södra Djurgården på 50 år av änkedrottningen 
Josefina. I utbyte stod föreningen för skötsel och underhåll av slottsparken. 32 

30 Lind 1935; Lundström 1852 31 Lind 1935; Kardell 1917 
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Även på några gods fanns trädgårdsskolor, såsom vid Säfstaholm i 
Södermanland (1830-1889), Säbyholm i Uppland (1896-1903) och Adels
näs i Östergötland (startade kring 1900). På Säfstaholm studerade bl.a. 
Sveriges mest kände trädgårdsarkitekt under 1800-talets mitt, Knut 
Forsberg. Han vann en internationell tävling om Boulogneskogen i Paris 
1852 och gav ut Tidskrift i naturfårsköningskonsten 1861-1862.33 

I flera län bildades trädgårdsföreningar, ofta påskyndade av hushåll
ningssällskapen. Några av föreningarna fann det angeläget att förutom en 
trädgård eller trädskola även ordna trädgårdsutbildning för hågade elever. 
På Alnarp (som nu är centrum för Sveriges Lantbruksuniversitets träd
gårdsutbildningar) utanför Malmö, i Jönköpings och Skaraborgs län, i 
Visby och Örebro fanns det möjligheter att studera under andra hälften av 
1800-talet. Även i Västernorrlands län startade trädgårdsföreningen en 
trädgårdsskola. Det var 1884 och till föreståndare utsågs länsträdgårds
mästaren i Norrbottens län, August Engberg. Han övertog både undervis
ning och trädskola 1905. Engberg rönte stor uppskattning och Jämtlands 
länsträdgårdsmästare Johan Öberg rekommenderade hans plantskola 
innan det kommit igång en sådan i Östersund. 34 

På 1890-talet kom krav från trädgårdsnäringen på utbildning enligt 
"moderna principer". Först 1909 fastställdes reglementen för trädgårds
skolor som kunde beviljas statsanslag. Av de nämnda skolorna fortsatte 
Adelsnäs, Alnarp, Norrlands trädgårdsskola och Kungl. Lantbruks
akademiens trädgårdsskola, Experimentalfältet, med statsunderstöd.35 

Industrialiseringen och framsteg inom 
trädgårdsvetenskapen 

Industrialiseringen påverkade trädgårdsnäringen under 1800-talet på 
flera sätt. Dels förbättrades kommunikationerna med ångbåtar och järn
väg så att flera människor kunde färdas långt och hämta inspiration och 
växter från andra orter. Dels utvecklades byggnadstekniken och byggnads
materialen. Detta kom hortikulturen till godo i form av betong för olika 
fundament och starka planglas och järnkonstruktioner för stora växthus.36 

Växthusen hade i form av orangerier funnits ända från Erik XIV:s tid. 
Dessa var nödvändiga för att orangeriväxterna skulle kunna överleva i ett 
kallare klimat. I de tidigare orangerierna försåg man växterna med värme 
men det var först på 1800-talet som man riktigt förstod ljusets betydelse. 
Orangerierna hade i huvudsak fönster mot söder med många små fönster
glas. Detta berodde dels på att man ville undvika bubblor, som annars 
fungerade som brännglas för växterna, dels på att glaset inte var tillräck
ligt starkt för stora ytor. Genom planglastillverkningens genombrott i 
kombination med en rationell tillverkning av gjutjärnskonstruktioner blev 
det möjligt att bygga växthus i kolossalformat. Trädgårdsmästare Joseph 
Paxton visade detta genom Chrystal Palace som inrymde världsutställ
ningen i London 1851. De nya växthusen gav maximalt ljusinsläpp och 

33 Lind 1935; Andersson et al 1992; Pihl Athmer 1987 
35 Lind 1935 
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lämpade sig väl för att få många av de nya införda växterna att överleva. 
Från slutet av 1880-talet blev växthusen allt vanligare genom industria
liseringen av planglas. Mot slutet av århundradet producerades mängder 
av grönsakssorter och blommor med hjälp av drivhus och drivbänkar. I 
Östersund började trädgårdsmästerierna att etableras på 1880-talet.37 

Nya landvinningar gjordes också när det gällde att föröka och förädla 
växter. Förutom alla de nya exoterna skapades nya sorter genom ett allt 
mer medvetet korsningsarbete.38 

Redskap som underlättade trädgårdsarbetet introducerades efter hand. 
Sekatören presenteras i Kongl. Svenska Lantbruks-Academiens annaler 
1820 och "Planter-käpp" och "Planter-järn" i annalerna 1819 (fig. 14). 
Sekatören rekommenderades för fruktträdsbeskärning i stället för "den 
vanliga Trädgårdsknifven" eftersom den visade sig mer skonsam för 
kvarvarande grenar och gav rena snitt. "Planter-käppen" användes för att 
plantera bok- och ekollon och "Planter-järnet" för att flytta mindre träd och 
andra plantor. I England uppfanns den handdragna gräsklipparen 1830. 
Drygt ett halvt sekel senare introducerades den i Sverige.39 
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Figur 14. Planter-järn, planter-käpp och sekatör ur Kongl. Svenska Landt
bruks-Academiens annaler (Gerss 1819 och 1820). 

1800-talets stadsbyggnad 

Industrialiseringen förde också med sig att människor flyttade in till 
städerna och att en ny medelklass växte fram. Parkanläggningar hade 
tidigare endast förunnats välbärgade godsinnehavare på slott och herresä
ten. Per Linde, trädgårdskonsulent i Blekinge län, hävdade 1935 att 
trädgårdskonsten blev var mans egendom på 1860-talet. 40N u ville den nya 
och rika "borgarklassen" skapa sig fina trädgårdar på sina relativt små 
tomter i de nya förstäderna. De små tomterna påverkade trädgårds
utformningen i sin tur. 

37 Stritzke 1994; Klintborg 1992; Flinck 1994; Öberg 1929 38 KJintborg 1992 
39 Elliot 1986; Flinck 1994 40 Linde 1935 
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I och med folkökningen i städerna steg kraven på ett reglerat stads
byggande under andra hälften av 1800-talet. Sveriges första egentliga 
byggnadslagsstiftning, "Byggnadsstadga för rikets städer" kom 1874. 
Honnörsorden i den var: utrymme, sundhet, brandskydd och skönhet. I 
Östersund resulterade detta bl.a. i att alleer planterades. Strandgatan fick 
ståtliga rader av jämtlandspoppel 1884 (fig. 47). Kyrkgatan och Rådhus
gatan planterades under åren 1892-1898 med björkar.41 

Tidigare bestod svenska småstäders grönska mest av nyttoplanteringar 
bakom staket. Alleer och offentliga planteringar var sällsynta. Men så 
småningom anlades parker för allmänheten och de blev en del i stadsbyg
gandet. 42 Stadsträdgårdsmästarna blev härmed en ny yrkesgrupp och i 
samband med att dessa anställdes anlades ofta också ett trädgårdsmästeri 
för att fylla stadens behov av växter till de nya offentliga planteringarna. 
I Östersund dröjde det till 1917 innan Hugo Lagerqvist, pensionerad 
distriktsträdgårdsmästare vid SJ, blev stadens förste stadsträdgårdsmäs
tare. Dessförinnan, från 1880-talets slut, hade planteringsarbetena letts 
av (i tur och ordning) en stadsingenjör, en jägmästare och en planterings
kommitte. Stadens plantskola startades redan på 1890-talet.43 

I Mörsil såg man tidigt nyttan av att vårda sig om den yttre miljön. Här 
följer ett utdrag ur protokollet vid kommunalnämndens sammanträde i 
Mörsil den 11 december 1886 (där bl.a. Jon Ocklind satt med, se sidan 93 ff. ): 

"UPPROP TILL MÖRSILS INNEVÅNARE. 
Då under senare somrar många främlingar vistats längre eller 
kortare tid inom kommunen, dels för att under den vackrare 
årstiden slå sig i ro och njuta af det lugna landtlifvet, dels ock att 
ur den rena, friska fjelluften söka helsa, har detta icke kunnat 
undgå kommunalnämndens uppmärksamhet, synnerligast som 
dessa främlingar tillfört kommunen många ekonomiska fördelar. 
Kommunalnämnden vill nu, i anledning häraf, för hvarje Mörsil
bo framhålla nödvändigheten af att hvar och en i sin stad gör 
allthvad han kan för att visa främlingen huru gerna sedd han 
är inom vårt lilla samhälle, samt bemöter honom med höflighet, 
välvilja och tillmötesgående. 
-Planteringar omkring hemmen, planterade gångstigar med 
hvilosäten till och uti skogsbackar böra ordnas hvarhelst anled
ning dertill finnes, så att det för främlingen måtte blifva 
beqvämt att så mycket som möjligt vistas ute i den fria naturen. 
-Det ser ej bra ut, om den ena gödselhögen efter den andra 
möter vandrarens öga då han går fram på vägarne och den lukt 
som sprides från sådana högar är ingalunda angenäm, derföre 
böra jordegarne, der så är nödigt, medelst plank inhägna 
gödselstaden, samt täcka den med jord och använda preparater 
som binda de flyktiga ämnena. Genom sådant förfarande får 
äfven jordbrukaren den största nytta af sin gödsel på samma 
gång luften befrias från illaluktande ämnen." 

41 Rylander 1984 42 Pehrsson 1986 
43 Flinck 1994; Rylander 1984 
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Laga skifte 

På landsbygden infördes laga skifte med början 1827. Det innebar att va1je 
gård i Sveriges byar fick sina ägor samlade till en eller några få ytor. De tätt 
sammanbyggda byarna splittrades och gårdsbyggnaderna flyttades ut till 
respektive ägor. Laga skifte var en radikal jordreform som innebar att 
bönderna kunde odla på egen täppa invid det egna huset. 

I västra Jämtland och Härjedalen blev inte laga skifte helt verkställt. 
Istället genomfördes "avvittring" på många håll. Det innebar att marken 
delades upp så att respektive hemman kunde bli bärkraftigt nog att 
beskattas. Fattades mark kunde bonden få ett skifte som låg mycket långt 
från själva byn. Huså, Ljusnedal och Storlien är byar där avvittring gjordes 
istället för laga skifte. I Huså skedde det 1823-1835, i Ljusnedal 1884 och 
i Storlien något senare. I Fjällnäs (Malmagen) och i Ocke genomfördes 
däremot laga skifte.44 

Ocke by, öster om Mörsil (se fig. 70), skiftades med början 1838. Arbetet 
var färdigt två år senare. Den ursprungliga byn låg vid Opp- och Utgår
darna med sina tätt sammangyttrade hus. Två gårdar av sex flyttades ut. 
Den ena bestod av hela tretton byggnader och det kostade 450 kronor att 
flytta denna samling hus. Jämför det med kostnaden för lantmätarens 
arbete, som gick på ca 1 500 kronor (allt räknat i 1939 års penningvärde). 
Varje gård fick sin "inrösningsmark" och skogsmark samlad. Fäbod
markerna rördes inte utan bönderna fick behålla sina gamla fäbodar. 45 

Omfördelningen av marken orsakade inte sällan osämja. I Ocke berät
tas om en bonde som med hårt slit röjt ny mark för att få en åker. Vid skiftet 
tillföll marken en annan bybo, vilket bonden naturligtvis inte gillade. 
Turligt nog blev bondens son och åkerägarens dotter kära i varandra, så 
det hela slutade lyckligt.46 

44 Sven Magnusson 1993 
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