
2. Jämtland och Härjedalen 
på 1800-talet 

Allmänna trädgårdsförutsättningar 

Förbättrade kommunikationer, närmare till inspirationskällor och större 
kunskap om odlandets konst var viktiga faktorer som påverkade trädgårds
utvecklingen i de västra delarna av Jämtland och Härjedalen under 1800-
talet. Nedan kommer dessa förhållanden att beskrivas närmare för Jämt
land respektive Härjedalen, men först något om landskapens naturgivna 
växtförhållanden. Klimatet och jordarterna spelar då största rollen. 

Växtforhållanden 

I Sveriges Pomologiska Förenings (SPF:s) växtatlas har Sverige delats in 
i olika klimatzoner. Skalan går från zon I där det är varmast och till zon 
VIII där det är ett betydligt strängare klimat. Enligt atlasen ligger Åre och 
byarna nedanför, längs med Indalsälven, i zon VII. Områdena ikring 
hänförs till zon VIII. I västra Härjedalen är klimatet ännu kärvare. Det hör 
till fjällregionen (fig. 15). SPF:s växtatlas är mycket grov och ger bara en 
fingervisning om möjligheterna att få olika sorters växter att trivas. 1 

Variationerna inom respektive zon är stora. Genom att välja vindskyddade, 
solexponerade sluttningar nära någon sjö eller något vattendrag där 
jorden är sandig och varm kan man få många växter att trivas som enligt 
zonangivelsen egentligen inte skulle vara härdiga där. Vissa växter gyn
nas till och med av de korta sommarnätterna och det skyddande snötäcket. 
Flera perenner trivs t.ex. bättre i dessa lägen än på snöfattiga platser 
söderut. 

Socknarna i Jämtland som skriften behandlar ligger från 300 meter 
över havet och högre. Tännäs socken i Härjedalen ligger på över 500 meter. 
Detta förklarar delvis Jämtlands något varmare klimat. Men Jämtland 
påverkas också mer av Atlantens mildare och regntyngda luftmassor. 
Fjällområdet är lägre just i mellersta Jämtland varför vindarna från 
Norges kust lättare kommer fram där. Både längre norrut och mot 
Härjedalen höjer sig fjällen igen som effektiva barriärer. Dessutom ligger 
havet betydligt närmare Jämtlandjämfört med Härjedalen. Detta innebär 
sammantaget att nederbörden blir större i Västjämtland.2 Man brukar 
därför benämna klimatet där som lokalmaritimt medan det i Härjedalen 
är lokalkontinentalt (se fig. 16).3 

1 Ullström 1966 
2 Danielsson 1994; Löfkvist 1973; Ångström 1958 
3 Lokalmaritimt klimat innebär att somrarna är svalare och vintrarna mildare än vad 

som är normalt för latituden och höjden över havet. 
Lokalkontinentalt klimat innebär att somrarna är varmare och vintrarna kallare än 
vad som är normalt för latituden och höjden över havet. 
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Figur 15. SPF:s zonkarta över Jämtlands län. (Ullström 1966, med tillstånd av 
Riksforbundet Svensk Trädgård. De fetstilta orterna är forfattarens tillägg.) 

När det gäller jordarterna är Storsjöbygden känd för sin kalkhaltiga, 
bördiga mark. Detta område sträcker sig också västerut mot Mörsil, Järpen 
och Kall. Även i västra Härjedalen finns kalkhaltig berggrund. I övrigt är 
jordarterna fattiga på näringsämnen och arealerna av hällmark, stenig 
morän, mossar och myrar är stora i de socknar som avhandlas här.4 Även 
om myrmarker är lätta att bearbeta är de vanskliga att odla på. Eftersom 
de ofta ligger lågt i terrängen och innehåller mycket vatten blir marken 
frostlänt och kall. När hushållningssällskapet i Jämtlands län bildades 
1817 blev en av dess huvuduppgifter just att verka för nyodling genom 
utdikning av vattensjuk mark. På så sätt blev skördarna säkrare.5 

4 Lindqvist 1969; Danielsson 1994 5 Kardell 1917 
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Figur 16. Öuersiktskarta som visar Tröndelag, Härjedalen och Jämtland. 
Tecknad efter förlaga au Anders Suneson. 

Kommunikationer 

Under förra seklet förbättrades kommunikationerna avsevärt i hela Sverige. 
Sedan långt tillbaka hade både Jämtland och Härjedalen handelsförbin
delser med Norge och flera leder gick över Kölen (äldre namn på den 
skandinaviska fjällkedjan). Däremot fanns det ingen större led som för
band de båda landskapen. De naturliga farlederna följde älvdalarna utmed 
Indalsälven, Ljungan och Ljusnan ut mot Östersjökusten. Härjedalen 
hade mer kontakt med Hälsingland medan Jämtland hade mer kontakt 
med Medelpad. År 1835 invigdes Karl Johansvägen från Sundsvall via 
Östersund till Duved, där den veka v längs den gamla leden mot Levanger. 6 

I Härjedalen blev landsvägen från Ljusdal över Kårböle, Hede och Funäs
dalen till Fjä llnäs och Röros körbar med häst och vagn först i mitten av 
seklet (fig. 16).7 

6 Rumar 1991 7 Bergström et al 1990 
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1810 slogs de båda landskapen ihop och Jämtlands län bildades. För att 
härjedalingarna skulle kunna färdas till Östersund, den nya residens
st aden, byggdes en väg tiotalet år senare. Den gick över Åsarna till Vem
dalen. Först på 1860-talet var hela sträckan ända t ill Röros via Hede i 
sådant skick att den kunde kallas landsväg.8 

Vid den tiden började en ny uppfinning, ångmaskinen, göra sig gällande 
i Jämtland. Inspirerad av iden med Göta kanal satte ett nybildat bolag 
igång en transportled meilan Östersjön och Atlanten via Jämtland. Den 
var snabbar.:~ och bekvämare jämfört med de gängse landsvägarna . Några 
mindre ångbåtar sattes in på de stora sjöarna och vägarna däremellan 
förbättrades. Leden blev inte långvarig. Kostnaderna vid de många 
omlastniDgarna blev för höga och bolaget gick i konkurs efter tio år. Men 
resenän,"rna var många och ångbåtstrafiken på Jämtlands större sjöar 
utvidgades under 1870- och 1880-talen. Bland annat åkte Oscar II till Huså 
på Kallsjön med hjulångaren "Thor" under sin kröningsresa till Trondheim 
]873.\"l 

Den sto:ra transportrevolutionen kom med järnvägen. Denna innebar att 
man inte längre var så beroende av hur skördarna utföll. Blev det missväxt 
kunde man mycket lättare få hjälp från något annat håll. Den innebar 
också att turister eller "luftgäster" (ses. 85) i större mängd.er kunde ta sig 
till orter som M:örsH, Ocke och Fjällnäs. Västra Härjedalen var för övrigt först 
med att få tillgång till detta snabba transportmedel via Röros 1877 .10 Fem år 
senare invigdes banan mellan Östersund via Storlien till Trondheim. Från 
Duved och västerut till Norge gick den då genom tidigare väglöst land. 
Under 1900-talets början byggdes lnlandsbanan så att även de östra 
delarna av Härjedalen. fick tillgång till tågtrafiken (st~ fig. 51). 

Inspirationskällor 

För trädgårdskulturen gav Statens Järnvägar många positiva impulser. 
Johan Öberg, som var länsträdgårdsmästare åren kring sekelskiftet, 
menade att det var först nu som trädgå:rdsutvecklingen verkligen satte fart 
i länet. För det första fick läns borna goda exempel att studera. De anställda 
vid Statens J ärnvägar skapade olika trädgårdsanläggningar vid stations
hus, banvaktarstugor och håilplatser som säkert inspirerade. För det 
andra blev det mycket lättare för jämtar och härjedalingar att resa ut och 
hämta ideer från trädgårdar i andra delar av landet. För det tredje 
påverkades man av turisterna söderifrån som var mer vana vid trädgårds
anläggningar men också vid att pryda med blommor och att äta grönsaker. 
Grönsaker ansågs annars vara bäst som kreatursfoder i dessa trakter, 
enligt Öberg.11 Järnvägens snabba transporter gjorde ock.så att man lä ttare 
kunde skaffa mer förädlade växter från andra håll i Sverige. 

Tidiga förebilder för trädgårdar i västra Jämtland och Härjedalen 
utgjorde de båda bruksherrgårdarna i Huså respektive Ljusnedal. Det är 
svårt att avgöra hur stor betydelse dessa hade för gemene man; Trädgår~ 

8 Bergström et al 1990 
10 Berg.ström 1982 
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11 Öberg 1929 



darna tillhörde sådana som hade råd och tid. De som arbetade åt herrska
pet hade nog av sitt slit för att få ihop till levebrödet. Trädgårdsmästare 
Wilhelm Segevall, som växte upp i Hamborg norr om Huså och som senare 
kom att verka i Sölvsved på andra sidan Kallsjön, berättar att när han 
växte upp på 1910- och 20-talet var han en av de få som såg skönheten i 
växter och landskap runt ikring. De andra upplevde bara slit och elände i 
det som hade med naturen att göra.12 Järnvägens folk och andra inflyttade 
människor med erfarenheter av trädgårdar från andra orter, länsträd
gårdsmästarens ansträngningar och utbildningsverksamheten på olika 
skolor fick så småningom trots allt större genomslagskraft än de första 
trädgårdsskaparna i länets västra delar. 
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Figur 17. Fram- och baksida på Robert Mörners skrift från 1904. 

Odlingstraditioner och odlingskunskap 

!I 

Som tidigare framkommit skilde sig Härjedalen och J ämtland å t på fler a 
sätt. I Härjedalen fanns många självägande bönder men få ståndspersoner. 
I Jämtland bodde både flera präster, lärare, officerare, domare och s.k. 
landstatstjänstemän och en underklass av torpare och nybyggare. Torpar
na var i många fall dragoner och ryttare i "Jemtlands fältjägare-corps" 
respektive "Jemtlands hästjägare-corps".13 Var nionde vuxen man var 
soldat vilket var en av orsakerna till brist på arbetskraft inomjordbruket.14 

12 Wilhelm Segevall 1992 
14 Kardell 1917 

13 Bergström et al 1990; Grill 1978 

41 



Roteindelning var Härjedalen helt befriad ifrån.15 Handel med Norge, 
jakt och boskapsskötsel betydde mycket i båda landskapens fjäll och skogs
bygder, och odlingsintresset var därför inte så stort. Korn, råg, kålrötter, 
rovor samt potatis var det som odlades.16 Eftersom säden inte gav mogen 
skörd alla år var speciellt härjedalingarna mycket beroende av sina kor, får 
och getter. 1821 rådde den svåraste missväxten i mannaminne. Fler miss
växtår blev det kring 1830 och 1867.17 

H ushållningssällskapets viktigaste uppgift blev att råda bot på missför
hållandena inomjordbruket för att undvika nödår. Bland annat befrämja
des nyodling genom utdikning av myrar för att skördarna skulle bli mer 
jämna. 1862 startades Ope lantbruksskola, strax söder om Östersund, 
genom sällskapets försorg. 18 Mellan åren 1900 och 1930 ägnades mycken 
kraft åt upplysningsverksamhet för att förmå befolkningen i länet att odla 
och äta grönsaker, förtäljer länsträdgårdsmästare Öberg.19 

Länets folkhögskola i Ås, nordväst om Östersund, startade 1901 med 
greve Robert Mörner som föreståndare och drivande kraft. Han gjorde 
mycket för att sprida kunskap även inom trädgårdsodlingens område.20 

Bland annat gav han ut en skrift 1904: Trädgårdsodlingen i Jämtland. 
Dess möjlighet och betydelse. I den propagerar han för trädgårdsodling 
genom att visa fakta om klimat, jord och skörderesultat för Jämtlands län. 
Skriften innehåller även ett prospekt på kurser där det framgår att tre 
trädgårdskurser skulle hållas på folkhögskolan i Ås detta år: en på våren 
och en på hösten på vardera tre veckor samt en veckokurs under somma
ren. Bland den litteratur som skolan hade till försäljning står Rudolf 
Abelins Den mindre trädgården, 1903.21 

Den första egentliga trädgårdsutbildningen i norra Sverige startade 
1884 d.v.s. två år efter det att tvärbanan mellan Östersund och Storlien 
invigts. Skolan låg i Härnösand vid kusten och som tidigare beskrivits var 
före detta länsträdgårdsmästaren August Engberg lärare där. Man kan 
undra hur mångajämtar och härjedalingar som gick där. Detta är en fråga 
som kräver ytterligare studier. 1910 annonserade Jämtlands Läns Hus
hållningssällskap om skolan i lokalpressen, varför utbildningen bör ha 
varit känd i länet. 22 

15 Bergström et al 1990 
17 Bergström et al 1990; Kardell 1917 
19 Öberg 1929 
21 Mörner 1904 
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20 Rolen & Thomasson 1990; Öberg 1929 
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Något om Jämtlands trädgårdshistoria 
och länets hushållningssällskap 

Från 1700-talet till 1884 

I Jämtland hade flera ståndspersoner köksträdgårdar på 1700-talet. Det 
var främst militärer av högre rang och präster som odlade annat än rena 
nyttoväxter. I början av århundradet anlade överste Michael Planting
Bergloo en trädgård på Frösön. Förutom kål, ärter, rotfrukter och kryddor 
innehöll den också rosor och ett lusthus. På Andersön i Storsjön skall det 
ha funnits en fin trädgård i slutet av 1700-talet som anlades av regements
skrivare Per Sand vall med hjälp av trädgårdsmästare söderifrån. Det låter 
nästan osannolikt när man hör vad den innehöll: 133 äppel- och päronträd, 
200 syrener, 600 lönnar, 170 hästkastanjer och 70 lindar. Sandvall odlade 
också jordgubbar och åkerbär. Även i Brunflo fanns en anmärkningsvärd 
trädgård anlagd av Anders Wasell kring 1800. I den fanns bland annat en 
lövsal av plommonträd, körsbärsträd, lönn, alm och oxel.23 

Trädgårdsutvecklingen i Jämtland under denna tidsperiod hör annars 
intimt samman med länets hushållningssällskap. Sällskapet grundades 
1817, men de första insatserna för att främja trädgårdsodlingen gjordes 
inte förrän på 1840-talet. Potatis hade då hunnit att bli en viktig bestånds
del i kosten. Man försökte förmå lantmännen att odla vinbär och krusbär 
som om växling till rovor, kålrötter och de nya knölarna. Dessutom verkade 
man för att gårdarna skulle prydas med lövträd. Skogsinstitutet lämnade 
vid den här tiden också ut lärkträdsfrön och Svenska Trädgårdsföreningen 
i Stockholm skänkte bärbuskar och andra trädgårdsväxter för att de skulle 
spridas i länet. 24 

1858 skrev regementsläkaren Pehr J. E. Afzelius brev till OlofEneroth, 
sekreteraren i Svenska Trädgårdsföreningen, och bad honom att hjälpa till 
med att utlysa en länsträdgårdsmästartjänst för sällskapets räkning. Året 
därpå anställdes Björkman, som tidigare varit på Kungsgården i Gästrik
land. Men hans karriär i Jämtland blev inte långvarig. Redan 1861 tog han 
avsked eftersom han inte fick den lön han var lovad. Först 1882, samma år 
som järnvägen invigdes, fick Björkman en efterträdare i Svante P. Lind
berg. Det var en lång tid som gick till spillo utan en fast hand som kunde 
föra utvecklingen framåt. Helt overksamt var ändå inte sällskapet under 
tiden. 1866 avtalades med telegrafkommissarie L.A. Ringius i Piteå att 
han under en månad skulle resa runt och ge råd i länet. Ringius var en 
framstående ivrare för och utövare av trädgårdsodlingen i Norrland och 
skrev senare också i Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift. Troligen 
gjorde han flera resor i länet eftersom både kryddträdgårdar och bär
odlingar anlades vid den här tiden i centrala Jämtland.25 

1865 gav S.A. Fogelmarck ut en skrift vari trädgården i Jämtland berörs. 
Antagligen var han lärare eller föreståndare på lantmannaskolan i Ope. 
Trädgården indelades, enligt honom, i fyra delar: Fruktträdgården, Bänk-

23 Wichman et al 1962; Carlsson 1994 
25 Kardell 1917 

24 Wichman et al 1962; Kardell 1917 
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gården, Köksträdgården och Humlegården. I fruktträdgården kunde en
ligt Fogelmarck ingenting annat än krusbärs- och vinbärsbuskar växa i 
Jämtland på grund av klimatet. Drivbänkarna var till för att driva upp 
köksväxtplantor och inte några blommor tycks det. De barrväxter han 
nämnde var gran, en och tall och de lövträd som han tyckte blev vackrast 
var al, asp, björk, pil- och videarter, hägg, rönn och sibirisk ärtbuske. Rönn 
rekommenderades som alleträd och både rönn och sibirisk ärtbuske 
föreslogs planterade som häck. Ask sattes först 1863 vid lantbruksskolan 
liksom hästkastanj. Därför kunde författaren inte uttala sig om dessa 
trädslag.26 Det är tydligt att de nya prydnadsväxtema, som beskrivits t idi
gare i den här skriften, inte nått Jämtlands län i någon större mängd och 
att trädgårdarna från seklets början fallit i glömska. Frön av cembratall, 
som antagligen infördes till Sverige i början av seklet, delades ut 1870 av 
kungliga skogsstyrelsen i länet. Man såg det som ett nytt födoämne i 
nödtider.27 

Svante P . Lindbergs tid som länsträdgårdsmästare blev mycket kort. 
1884 entledigades han från sällskapets tjänst "på förekommen anled
ning". 28 Lindberg efterträddes av J oh an Öberg (fig. 19) som innehade 
tjänsten fram till sin pensionering 1928 (från 1912 med titeln trädgårds
konsulent).29 

Björkman 
Svante P. Lindberg 
J ohan Öberg 
Per Zetterström 

1858-1861 
1882-1884 
1884-1928 
1928-1967 

Allan Carlsson 1967-1980 
Hans Larsson 1980-1983 
Inger Krekula 1983-1987 
Sven Edvardsson 1987-1991 

Figur 18. Länsträdgårdsmästare i Jämtlands län med titeln 
trädgårdskonsulent från 1912. (Källa: Carlsson 1994.) 

26 Öberg 1929 
28 Wichman et al 1962 
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Figur 19. Johan Öberg, länsträdgårds
mästare i Jämtlands län 1884-1928. 
(Foto: Föreningen Gamla Östersunds 
arkiv, med tillstånd au FGÖ.) 

27 Wichman et al 1962; Kjell Lundquist 1995 
29 Kardell 1917 



Från 1884 till 1900-talets början 

Johan Öberg kom från Södermanland och fick sin utbildning på Kungl. 
Lantbruksakademiens trädgårdsskola på Experimentalfältet.30 Tjänsten 
som länsträdgårdsmästare fick han direkt efter studierna. Han var då 23 
år gammal. Öbergs ansträngningar, tillsammans med allt vad SJ:s intro
duktion innebar, betydde mycket för att trädgårdskulturen gick framåt i 
Jämtland kring sekelskiftet. 

Den nye länsträdgårdsmästaren var verkligen uppfylld av att sprida 
sitt kunnande. I sina redogörelser i hushållningssällskapets årsberättelser 
pendlar han mellan hopp och förtvivlan - skulle hans strävan bära frukt 
eller inte? Han beklagar sig flera gånger över allmogen som inte ens genom 
enkla planteringar ville försköna kring sina bostäder. Men så kommer en 
hoppfull notering emellanåt, somt.ex. 1898: "Hos allmänheten, som till
förne icke ådagalagt någon synnerlig håg för försköning medels plantering 
kring sina bostäder, ja, man kan nästan säga ej tålt att se ett träd eller en 
buske i närheten af densamma, synas äfven i detta fall förändrade åsigter 
framträda, så att numera, om än sparsamt, små prydnadsplanteringar 
kunna anträffas här och der ute på landsbygden". 31 

Öberg skriver i sin bok Historik rörande trädgårdsodlingen i Jämtlands 
län (1929) att han både ritade och praktiskt anlade trädgårdar såväl för 
enskilda tomter som för allmänna platser, somt.ex. kyrkogårdar och folksko
lor. 32 Under 1889 gav han praktiska råd i Jämtlandsposten. Länsborna 
skrev också och bad om råd skriftligen. Han företog även resor ut i länet för 
att hjälpa dem som så önskade. I början lämnade han tydligen över 
planteringsarbetet till trädgårdsägarna efter att ha visat var växterna skulle 
stå. 1893 påpekar nämligen Öberg att befolkningen "i allmänhet häruppe" 
inte är hemma i trädgårdsarbete och att han därför numera hellre stannar en 
dag extra för att se till att allt blir rätt gjort. Av länsträdgårdsmästarens 
årsberättelser framgår att han mest rörde sig i centrala Jämtland. 33 I kapitlen 
som följer redogörs för Öbergs besök i Jämtlands västra delar. 

Länsträdgårdsmästaren talade tidigt om problemet med att få härdiga 
och billigare plantor till länet. Hans önskemål var att en plantskola skulle 
anläggas i hushållningssällskapets regi. På eget initiativ startade han 
1886 en liten trädskola men först 1897 tillsatte sällskapet en kommitte för 
att utreda frågan. Året därpå arrenderades vretlott nr 13334 om ett hektar, 
strax norr om Östersund, och 1903 kunde försäljningen börja på allvar. 
Innan dess tog Öberg växter från mellersta Sverige och Härnösand. Man 
kan misstänka att Lantbruksakademiens trädskola fick beställningar. 
1888 handlade det om poppel, alm och lönn samt prydnadsbuskar och 
plantor till häckar. Antagligen insåg han så småningom att vissa växter 
som t.ex. björk var bättre att ta från den ort där de skulle planteras. I 
årsredogörelsen från 1896 berättar Öberg att en tredjedel av de planterade 
buskarna och träden hade tagits från "vildmarken" och resten från Stock
holm med flera orter.35 

30 Kardell 1917 
32 Öberg 1929 
34 Åker utanför staden 

31 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905 
33 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905 
35 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905; Kardell 1917 
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En av växterna som Öberg tog hem blev ett riktigt lyckokast. 1891 
köptes 50 stycken sötrönnar (Sorbus aucuparia 'Edulis'). Öberg var för
tjust i deras bladverk och delade ut träden i länet. Bland annat sattes ett 
exemplar i Mörsil. 100-talet okulerades på vanlig rönn för att trädet skulle 
finnas att tillgå om det visade sig att det var härdigt. Det var det. Sötrönnen 
klarade sig den svåra vintern 1893, då bland annat lönn- och almplantor 
tog skada, och Öberg kunde dela ut fler träd. 

1901 var det en ovanligt varm sommar. Den var till och med så varm att 
det skördades äpplen inom länet från träd som dragits upp ur kärnor tio
talet år tidigare. Öberg skickade ner dem till en fruktutställning i Stock
holm där de väckte intresse. Genom ympning spred han sedan sorterna 
inom länet. Samma varma sommar var Öberg på en trädgårdsutställning 
på lantbruksmötet i Gävle. Där visade Ljusne-Voxna bolag en "utm. vacker 
blomstergrupp i tapetmaner" (fig. 20). 

Figur 20. Plantering i tapetmaner från Ljusne-Voxnas villapark i Ljusne. 
(Länsmuseet i Gävleborgs län, 1904.) 

1894 bildades Jämtlands läns Trädgårdsodlaresällskap. Initiativta
gare var Johan Öberg och några andra trädgårdsivrare i Östersund. 
Sällskapet skulle verka för trädgårdsodlingens utbredning i länet och fick 
omkring 80 medlemmar redan första året. 6 Sällskapet försökte sprida 
skrifter och ordnade flera trädgårdsutställningar varav de två första 1900 
och 1905.7 Tydligen hade man ibland svårt att sprida sitt budskap. Öberg 
skriver att trädgårdsodlaresällskapet har "rönt så ringa uppmuntran och 
tillslutning från allmänhetens sida, att det ser temligen hopplöst ut för 
detsamma att kunna uträtta någonting". Ändå är det helt klart att det 
hände en hel del på trädgårdsområdet kring sekelskiftet. Bland annat 
tilltog odlingen av köksväxter i Östersundstrakten så att importen av 
krukväxter, blommor och grönsaker söderifrån kunde minskas. 36 

36 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905; Öberg 1929 
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Efter många års erfarenheter i J ämtland ger Öberg följande råd om hur 
en trädgård bör anläggas och vilka växter som lämpar sig. Trädgården bör 
vara 1 000-2 500 m2 stor och ligga i en svag södersluttning med skydd mot 
vindar från norr och nordväst. Det första man skall lägga sig vinn om är att 
plantera för lä. En häck av gran är bäst men hägg, rönn och sibirisk 
ärtbuske går också bra. För att bli kvitt en ogräsbemängd jord odlar man 
först potatis och sedan grönsaker. Då kan man lättare hålla efter de 
oönskade växterna. Under tiden gör man upp en plan för hur man vill ha 
trädgården. En berså placeras nära bostaden men så att den inte skymmer 
fönstren. Den kan formas av rönn, syren eller bärmispel. Trädgårds
gångarna bör vara 1,2 - 1,5 m breda och besås med gräs. 
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Figur 21. Trädgårdsplan utförd 1890 som Öbergs efterträdare Per Zetterström 
kritiserar hårt i sin bok Trädgården i J ämtland och Härjedalen. De slingrande 
gångarna är "obehövliga", träden längs ytterkanterna har planterats får tätt och 
träd, buskar samt blomsterrabatter är utströdda över hela området. Upphovs
mannen till trädgårdsplanen är anonym. (Zetterström 1934.) 
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När det gäller val av lövträd rekommenderar Öberg björk, hägg, rörin, 
asp, al, jämtlands- och lagerpoppel samt alm och lönn i vissa lägen. Blå
gran, sibirisk gran, kalifornisk gran och cembratall är de barrväxter han 
nämner. Som prydnadsbuskar föreslår han de allra härdigaste: frilands
rosor, syren, rosentry, kornell, ölandstok, spireor, bärmispel, hägg och 
rönn. De ettåriga blommorna finns inte med men några av de fleråriga 
framhåller han särskilt: aklejor, riddarsporrar, lupiner, vallmor (från 
frön), pioner, svärdsliljor och löjtnantshjärtan. Vårblommor som tulpaner, 
narcisser och krokus bör inte heller saknas i trädgården. Detta gäller även 
bärbuskar och jordgubbar. Jämtländska gröna krusbär, Naples svarta 
vinbär, Holländska röda vinbär, Marlborough hallon och Abundance 
jordgubbar är de sorter som Öberg räknar upp. 

Han avslutar sin beskrivning med en uppmaning som innefattar det 
mål han hela tiden strävat efter som länsträdgårdsmästare: "Låt oss 
sålunda allesammans bli trädgårdsodlare".37 

37 Öberg 1929 
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Något om Härjedalens trädgårdshistoria 

Det finns inte mycket skrivet om trädgård och trädgårdsodling i Härjeda
len. Hushållningssällskapet och länsträdgårdsmästaren gjorde inte många 
ansträngningar och besök i länsdelen och särskilt inte i västra Härjedalen. 
Vid granskning av länsträdgårdsmästarens årsberättelse i hushållnings
sällskapets handlingar från 1886-1905 ser man inga redogörelser för att 
Johan Öberg besökte landskapets västra delar. Det är möjligt att han 
skriftligen gav råd till denna länsdel, men någon plantering utförde han 
tydligen inte. Orsakerna var säkert flera men den mest överskuggande var 
de dåliga kommunikationerna. Öberg tar själv upp problemet. Det kostade 
för mycket att anlita honom för länsbor som saknade järnvägs- eller 
ångbåtsförbindelser med Östersund. 38 

En som ändå hade kontakt med hushållningssällskapet var ägaren av 
Ljusnedals bruk i slutet av 1800-talet, William Farup. Han var ordförande 
i Hede kretsavdelning och skulle rapportera om väderleksförhållanden, 
skördar och andrajordbruksförhållanden till hushållningssällskapet varje 
år. Dessutom skulle han sprida nya rön till jordbrukarna i trakten. Hans 
ordförandeskap slutade 1888.39 

Figur 22. Potatisupptagning i Tännäs 1910. (JLM.) 

Vad har utmärkt odling och trädgård i Härjedalen? Pehr Schissler ger viss 
information om hur det förhöll sig i mitten av 1700-talet i "Herjeådahlens 
Hushållning" (1770). Han konstaterade då att kryddgårdar och potatis 
endast fanns hos några få ståndspersoner. Ett undantag var bonden Anders 
Ericsson Bång i Blekberg väster om Lillhärdal. Han hade 200 stånd flik
eller s.k. laxerrabarber (Rheum palmatum) och 40 stånd matrabarber 
(Rheum rhaponticum), vilket belönades av Vetenskapsakademien 1793.40 

38 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905 39JLKH 1887 
40 Schissler 1770; Bergström et al 1990; Zachrisson 1995 
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Potatisen infördes i västra Härjedalen av Ljusnedals brukspatron Nils 
Södergren 1773. Den egna odlingen flyttade han ganska snart från gården 
upp till Röstberget intill (fig. 35). Där var risken mindre för att potatisen 
skulle drabbas av frostskador. Potatisåkrarna låg mot söder så att de skyd
dades mot morgonsolen. På så sätt tinade inte solen upp blasten för fort när 
det blev frost. 41 Berget intill odlingen magasinerade solvärmen så att 
potatisen fick längre växtperiod jämfört med odlingar på lägre och flackare 
platser. Dessutom var själva vittringsjorden intill berget både varmare och 
näringsrikare än torven på myrarna och de finkorniga jordarterna invid 
sjöar och vattendrag. På mer plan mark fanns det annars en tradition att 
odla just nära sjöar och vattendrag eftersom det där var mindre frostlänt. 42 

Men åkrarna intill eller på bergssluttningarna var alltså ännu bättre. 
Åkrarna liknade mycket vingårdar där de låg, skrev Selim Birger i bör

jan av 1900-talet. Då hade detta blivit ett vedertaget sätt att odla på. I 
Tännäs fanns en kilometerlång sträcka terrasserad genom 2-3 meter höga 
stenmurar 650 m.ö.h. nedanför Tännäsberget. Marken övergavs senare, 
men nu på 1990-talet pågår ett restaureringsarbete med stöd från Riks
a ntikvarieämbetet. Under röjningsarbetat hittade man bl.a. två meterhöga 
ekar och en tuja. Jon Olof Olofsson, som är initiativtagare till projektet, har 
planterat olika sorters äppelträd och funderar på att starta en bärodling.43 

Figur 23. Akersbergs trädgård i Lillhärdal i början au 1900-talet. 
(Fotografi i Oscar Olofssons ägo, Lillhärdal.) 

Klimatmässigt är förutsättningarna för detta goda. Selim Birger kon
staterade nämligen i seklets början att krusbären mognar intill berget i 
Funäsdalen men däremot inte längre österut i Långå, som visserligen 
ligger intill en sluttning men inte i skydd av något berg. Röda vinbärs
buskar växer vilt och går att odla långt upp i fjällbjörksregionen.44 

41 Bergström et al 1990 42 Jon OlofOlofsson 1993; Bergström et al 1990 
43 Jon OlofOlofsson 1993; Birger 1909 44 Birger 1909 
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Detta förtäljer Selim Birger i en intressant artikel i tidningen Trädgår
den 1909, Trädgård och åker i Härjedalen. Där konstaterar han detsamma 
som Schissler gjort 130 år tidigare: att det är på gästgivaregårdarna, 
handlarnas gårdar och hos ståndspersonerna som de välskötta köks- och 
prydnadsträdgårdarna finns. Den enklaste formen var ett köksland omgi
vet av en häck med sibirisk ärtbuske (Caragana arborescens) eller häck
spirea (Spiraea salicifolia) och kanske en rabatt av ettåriga blommor. 
Några egentliga allmogeträdgårdar fanns inte, även om det kunde finnas 
"något enstaka inhägnat exemplar af rabarber, libsticka (Levisticum 
officinale), malört, pepparrot, kummin, gräslök, åbrodd samt här och hvar 
särskilt i områdets östra del någon humlegård".45 
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Figur 24. Plan över trädgården i Åkersberg. Den symmetriskt upplagda planen 
med köksträdgården på ömse sidor om prydnadsträdgården med de mjukt 
slingrande gångarna bär tydliga spår av den tyska stilen. De skuggade 
partierna i prydnadsträdgården är buskgrupper. (Ur Birger 1909.) 

45 Birger 1909 
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Birger delar in landskapets få större trädgårdar i två typer. Den första 
består av inhemska arter som växer vilt i Härjedalen, där man helt enkelt 
fogat sig efter klimatet. Grusgångarna är breda och omgivna av björkalleer 
eller någon gång asp. Mellan gångarna breder gräsmattor ut sig. Bersåer 
av rönn och hägg finns också i dessa trädgårdar. Den andra typen, där man 
istället har tagit strid med klimatet, beskriver Birger genom att presentera 
Åkersberg, Ljusne-Voxnas egendom i Lillhärdal. Där bodde Fjellnäs Hög
fjellspensionats grundare, familjen Åslund, från andra hälften av 1860-
talet till 1882. Men troligtvis är det jägmästare Curt R. Falck, som flyttade 
in på Åkersberg 1883, som utvecklat trädgården där, enligt Birger "Härje
dalens utan gensägelse vackraste trädgård". Även om den hör till den östra 
delen av landskapet presenteras den här eftersom den är ett fint exempel 
på att 1800-talets trädgårdsideal inte fanns långt borta. 

Den innehöll en prydnadsträdgård som sträckte sig ca 50 meter från 
huset ned mot sjön Håns sydöstra strand. På båda sidor fanns köksträdgår
dar undanskymda av björkar och aspar. Hela trädgården mätte 100 meter 
utmed stranden (fig. 24). Trädgårdens buskgrupper innehöll 29 sorters 
buskar och träd men Birger menade att bara ett fåtal arter kunde trivas 
där till fullo. Perennerna däremot ansåg Birger blev mycket vackrare här 
än i södra Sverige på grund av de långa, ljusa sommardagarna. Jägmästare 
Falck odlade t.ex. åkerbär med gott resultat liksom flikbladig rabarber. 
Han hade också flera olika träd: ornäsbjörk (Betula verrucosa f. dalecarlica ), 
lagerpoppel (Populus laurifolia), lärkträd (Larix sibirica), "sibirisk gran" 
eller pichtagran (Abies sibirica) och weymouthtall (Pinus strobus).46 

Birger ger i sin artikel en fullständig lista på de prydnadsväxter han 
funnit i Härjedalen och en bedömningsskala på hur de klarar av klimatet 
(se bilaga 2a.). Han ger också en beskrivning av klimatets och höjdlägets 
inverkan på hur olika växter klarar sig. Skyddar man bara växten från 
nordliga och nordvästliga vindar hjälper man den att hinna avmogna (de 
nya skotten hinner förveda sig innan vintern kommer) så att den inte 
fryser tillbaka under vintern. Snötäcket betyder mycket för att skydda mot 
vintervindarna. Birger visar att man kan se dess inverkan på en och 
samma buske. Han nämner en häggmispel vid Åkersberg där den undre 
snötäckta delen av busken hade mogna bär i augusti, medan den del som 
stuckit upp ovanför snön blommade och hade nya blad vid samma tid. 
Sommarens väderlek och temperatur spelar naturligtvis också en roll och 
Birger hävdar att för träden är en ogynnsam sommar vida farligare än en 
sträng vinter just därför att växterna inte hinner avmogna.47 

Birger avslutar med att rekommendera gråalen förutom björk, rönn, 
hägg, asp och vide arter. Han menar att den är överlägsen både rönn och asp 
i bersåer eftersom den skjuter ut sidogrenar som bildar tak när den sågas. 
Det vitulliga fjäll videt (Salix lanata) vill han också slå ett slag för. (Johan 
S. Enander (1847-1928), kallad Salix-prästen, var för övrigt kyrkoherde i 
Lillhärdal då.)48 Till slut anger Birger en förhoppning om att trädgårds
kulturen skall få sig en skjuts framåt genom de förbättrade kommunikationer 
som då var på gång med nyinvigd järnväg mellan Sveg och Orsa 1909.49 

46 Birger 1909 4 7 Birger 1909 
48 Birger 1909; Danielsson 1994 49 Birger 1909; Bergström et al 1990; Falck 1957 
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