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Företal 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har ett speciellt intresse för 
västra Jämtlands fjälltrakter och för trädgårdsodling och andra näringar 
i detta område, vilket grundar sig på att Akademien sedan 1937 är ägare 
till egendomen Enaforsholm vid Snasahögarnas fot. Detta tack va:r;;e en 
donation av grosshandlare Alexander Wilhelm Bergsten. 

A. W. Bergsten - stordonatorn 

Bergsten kom 1877 till Stockholm, "idkade agentur och kommissions
affärer" och blev så småningom ägare till en högt ansedd vitvaru- och 
trikåfirma. Hans bostad var sedan slutet av seklet Kvarngården på Walde
marsudde. 1909 drog han sig av hälsoskäl tillbaka; han hade då hunnit 
samla en ansenlig förmögenhet. Året innan, 1908, hade Bergsten förvärvat 
egendomen Enaforsholm i Åre socken genom köp från Enafors AB. Fjäll uften 
var gynnsam för hans hälsa, han fann motiv för sitt stora intresse att måla 
landskap, blommor och djur, och han kunde jaga och fiska. Han lät bygga 
på den gamla låga huvudbyggnaden med en våning och bygga om ett 
härbre till gästflygel och en barack, använd av arbetarna vid den gamla 
sågen vid Enaälven, till ateljebyggnad; flera nya byggnader sattes också 
upp, däribland en utsiktspaviljong. 

Bergsten tillbringade varje sommar på Enaforsholm nästan ända fram 
till sin död 1937. Där kände han sig leva nära jorden igen - han var upp
vuxen i ett lantbrukarhem. Att han gjorde Kungl. Lantbruksakademien 
till sin universalarvinge har säkert med detta att göra. Akademien erhöll 
alltså egendomen Enaforsholm och en förmögenhet i aktieposter av vilken 
bildades "A.W. Bergstens donationsfond", avsedd att användas "till jord
brukets bästa". Större delen av fondens årsavkastning går till understöd åt 
forskningsarbete i lantbruksvetenskapliga ämnen samt åt upplysnings
verksamhet inom jordbruk och skogsbruk, fria forskarstipendier, A.W. 
Bergstens pris, resestipendier samt belöningar. Om villkoren för att kunna 
erhålla A.W. Bergstens pris kan man läsa i Kjell Lundquists inledande 
artikel (i bildtexten till plaketten med Bergstens porträtt i profil, figur 2). 

Enaforsholm 

I dag används Enaforsholm som pensionat och konferensgård och kan ta 
emot ca 60 gäster, från regionen eller från mer avlägsna delar av landet, 
med intresse för fjällvärlden. Platsen är lätt att nå; till järnvägsstationen 
i Enafors kommer tåg från Stockholm och södra Sverige ett par gånger om 
dagen, och från stationen är det gångavstånd. Privatpersoner kan få hel
eller halvpension. Pensionatet erbjuder en trevligt rustik, lite gammaldags 
miljö i en mycket naturskön omgivning. Läget är utmärkt som utgångs
punkt för skidturer och vandringar i fjällen och för utflykter till Handöl, 
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Duved, Storlien, Trondheim m.fl. platser. Enaforsholm är ett lämpligt 
resmål såväl sommar som vinter. Fiska kan man göra i Enan och andra 
vatten i närheten; på sommaren brukar det finnas hjortron och blåbär, och 
den botaniskt intresserade kan studera Försöksträdgården. 

Enaforsholm kan också erbjuda en lugn och trevlig miljö för mindre 
konferenser. I den s.k. Lillstugan finns ett konferensrum med plats för upp 
till fjorton mötesdeltagare. Där finns också två forskarrum som hyrs ut; 
man kan både bo och arbeta där. En informations broschyr om Enaforsholm 
kan beställas från Akademiens kansli, tel. 08-736 09 00, fax 08-32 21 30. 
Bokning av rum görs direkt hos pensionatet, tel. 064 7-730 26, fax 064 7-730 36. 

Försöksträdgården 

Enaforsholms Försöksträdgård ägs och förvaltas av Akademien. Specia
lister från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Röbäcksdalen 
medverkar till att Försöksträdgården utgör ett spännande kapitel om 
trädgårdsodling i odlingszon VIII - zonen närmast fjällregionen. Trädgår
den grundades 1949 som ett led i en undersökning avsedd att utreda 
härdighetsförhållandena i norra Sverige, och försöksodling har sedan dess 
pågått med skiftande framgång. De senaste åren har en förtjänstfull 
upprustning gjorts under ledning av landskapsarkitekt Kjell Lundquist, 
som numera är ansvarig för trädgården. Det praktiska arbetet sköts till 
stora delar av blivande landskapsarkitekter från Alnarp, som, två åt 
gången, i perioder tar hand om plantskolan, odlingsbäddarna och sten
partiet. I dag finns här över 50 olika taxa (arter och sorter) av träd och 
buskar samt nära 200 taxa av perenna växter. Dessutom förekommer 
försök med ett 30-tal olika lökväxter. Utanför trädgården finns en plante
ring från 1950-talet med ett tiotal främmande potentiella skogsträd. En 
informationsbroschyr om Försöksträdgården kan beställas från Akade
miens kansli, tel. 08-736 09 00, fax 08-32 21 30. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift att främja inte bara 
landets areella näringar i dag utan också dessas historia tar sig uttryck 
även i Försöksträdgården, där bl.a. historiskt växtmaterial används i 
försöken till anpassning till det stränga klimatet. 

Ulla Rylander - skriftens författare 

Enaforsholms trädgård är förstås beskriven i denna volym av landskaps
arkitekten Ulla Rylander om fj ällnära 1800-talsträdgårdar i Jämtland och 
Härjedalen. Hon redogör för betingelserna och inspirationskällorna för 
trädgårdsanläggningar under förra seklet, för klimatförhållanden, odlings
traditioner och kommunikationer. Och så berättar hon om planteringar 
vid bruksherrgårdar, jaktvillor, turistanläggningar och SJ-stationer, om 
skolträdgårdar och om parken vid Mörsils sanatorium. Det är en intres
sant beskrivning som levandegör det förflutna; till detta intryck medverkar 
också att boken är rikt illustrerad med fotografier, kartor och planritningar. 
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Akademien önskar fortsätta att dokumentera näringarnas historia 
uppe i dessa karga bygder och vill gärna ha kontakt med någon skribent 
som är kunnig i ämnen somjordbrukets, skogsbrukets,jaktens och fiskets 
fjällnära historia i Jämtland och Härjedalen. 

Akademiens agrarhistoriska verksamhet 

En form av Akademiens agrarhistoriska verksamhet är de öppna semi
narier och slutna forskarsymposier som anordnas i samarbete med Nor
diska museet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Symposierna publiceras 
i serien "Skrifter om skogs- och lantbrukshistoria", som utges på Nordiska 
museets förlag. Här finner man t.ex. böcker om skogsbrukets tekniska 
utveckling under 100 år, om det svenskajordbrukslandskapet inför 2000-
talet och om svedjebruk och röjningsbränning i Norden. 

Akademiens bibliotek har till stor del riktat in sig på skogs- och 
lantbrukshistoria och har en viktig samling äldre källitteratur och en 
växande samling bearbetningar. Akademiens arkiv har en mängd mate
rial om de areella näringarnas utveckling, främst under 1800-talet. Biblio
teket ger ut en egen skriftserie, "Skogs- och lantbrukshistoriska meddelan
den", med skrifter som "Mjölkbordets historia", "Skogens användning och 
roll under det svenska stormaktsväldet" och "Peter Hernquists Husdjurs
lära", som är en tolkad handskrift från slutet av 1700-talet. I denna serie 
ingår alltså föreliggande volym, och här kan förhoppningsvis fler skrifter 
av samma agrara karaktär och från olika delar av landet bli publicerade. 

En aktuell förteckning över den litteratur i skogs- och lantbrukshistoria 
som har utgivits av Akademien, ensam eller i samarbete, återfinns sist i 
denna volym. Genom sådan utgivning kan vår kunskap om modernä
ringarnas utveckling och villkor i äldre tid ökas och vi får med denna 
bakgrund en vidgad syn på förhållandena i våra dagar. 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

Sven-Uno Skarp 
Akademisekreterare och VD 
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Abstract 

This work deals withgardens from the nineteenth century in the districts of 
Jämtland and Härjedalen, in the middle of Sweden. The actual gardens are 
situated close to the mountains along the Swedish/Norwegian horder. 

In the first section a short background is given of the Swedish garden 
history. In the second the followinggardens are presented: 1) the mansion 
gardens ofHuså and Ljusnedal, created in the middle ofthe 19th century; 
2) the plantations at some of the railway stations between Mörsil and Stor
lien, from 1884; 3) the gardens at the very first tourist establishments and 
the hunting lodges, from 1880 to the tum ofthe century, beforeÅre became 
more popularly known as a tourist resort; 4) the park at the sanatorium at 
Mörsil in the end of the 19th century; 5) the school garden in Ljusnedal 
created after 1920. The reason for including this school garden, in spite of 
belonging to this century, is its detailed documentation. In the west of 
Jämtland school gardens were laid out around 1890 but this is the first 
concrete information found about design and plant material. 

The work is based upon data collected at museums, libraries and 
archives, throughout the province of Jämtland, in Östersund, as well as in 
Gävle and Stockholm. Most of the described gardens were visited <luring 
the summer of 1993. On each occasion people connected with the actual 
place were interviewed. 

It can be assumed that the chapter about gardens should be seen as the 
first inventory. Many more gardens have probably existed. Church and 
cemetery gardens, the flowerbeds of the vicar, the pharmacist, the doctor 
and the high-ranking officer, as well as at the lineman cottage and on the 
farm, remain to be investigated. 

What this work shows is that the Swedish State railways and the county 
gardener of the agricultural society played important roles in that the 
garden culture gathered such speed in the 1880s. This applies first of all 
to the west part of Jämtland, where the railway was drawn partly through 
a land area until then lacking roads. In the west part of Härjedalen the 
railway had less influence; the nearest station was situated 46 kilometers 
beyond the horder, in the Norwegian town of Röros. The new means of 
communications meant that people from earlier isolated villages could 
more easily travel to other places and find inspiration for gardening in 
general. Also, that tourists managed to reach the mountains in larger 
numbers created a need for tourist establishments with attractive gardens 
for business and pleasure. The Swedish State railways offered inspiration 
through their ornamental arrangements with hardy plants at the railway 
stations. For the county gardener the improved communications made it 
easier to transport ornamental plants and to reach people with ad vice and 
directions on the spot. He engaged himself in the spreading of gardening 
in the county, among other ways by encouraging school gardens. 

Some appendixes are attached to this work: 1) a garden glossary; 2) lists 
of plants registered in Härjedalen and Jämtland around the tum of the 
century; 3) a presentation of some of the people mentioned in the work; 4) 
a list of the contacted museums, libraries and archives. 
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Trädgårdar i fjällen - kultur på hög nivå 

Inledande kapitel av Kjell Lundquist 

"Hvad är då orsaken, om vi äfven måste medgifva, att 
Sverige uti Trädgårds-skötseln är långt efter sina närmaste 
grannriken? Klimatet, torde flera röster svara. Måtte dess 
röster ej utgå från makligheten, som saknar nit att uppsöka 
felen och fruktar mödan att utrota dem." 

(Anders Lundström 1831) 

Figur 1. Enaforsholm med Snasahögarna i fonden. (Foto: Kjell Lundquist, 
aug. 1987.) 

När jag för första gången sommaren 1977 - som student vid Lantbrukshög
skolan och deltagare i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Enafors
holmskurs - klev av tåget i Enafors, vandrade nedför backen mot Enan och 
möttes av den hänförande vykortsvyn med Enaforsholms gula byggnader 
tryggt, konstfärdigt och balanserat placerade runt gårdsplanens gräs
rundel och med Snasahögarnas massiv mästerligt infogat i fonden, blev jag 
ordentligt överraskad, kanske till och med förvirrad, men samtidigt glad. 
Jag kände på något sätt igen mig och erfor en förtrogenhet med anlägg
ningen. Dess strävan till och uppnådda skönhet i prydligheten och ord
ningen, i förening med det nyttiga och det nöjsamma i läget och inte minst 
den storslagna sceniska kompositionen, klingade bekant för mig och gjorde 
mig rörd. Jag kände mig omgående hemma. Byggherren Alexander Wil
helm Bergsten blev i så måtto en frände (fig.1). 
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Föga anade jag då tre saker. För det första att Enaforsholm skulle gå 
som en röd tråd genom mitt liv, nu i nästan 20 år, och erbjuda både 
rekreation och arbete av olika slag. För det andra att mitt värv som 
landskapsarkitekt skulle styras mot forskning i trädgårdshistoria och 
historiska trädgårdsanläggningar i Sverige med en tyngdpunkt i växt
materialet, och for det tredje att Enaforsholm, med sin historia och funktion 
såväl som med sina fysiska dispositioner, inte utgjorde någon disparat 
företeelse utan istället var en logisk representation för det sena 1800-talets 
och tidiga 1900-talets konstnärliga, folkbildande och trädgårdsmässiga 
ambitioner. 

Det senare visar landskapsarkitekten Ulla Rylander väl i det förelig
gande arbetetFjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-
1900. Utgångspunkten är frimodig, kanske till och med djärv, för många 
gängse uppfattningar, som jag både mött och som finns dokumenterade, 
säger att det inte funnits - och till och med inte finns - någon trädgårds
kultur i norra Sverige att tala om. I rapporten handlar det dessutom till 
stor del om rena fjäll trakter och trädgårdssträvanden för 100-150 år sedan. 
Vem hade kunnat tro på trädgård i fjällen under 1800-talet? I så måtto är 
arbetet både banbrytande och nyskapande. 

Rapporten och forskningsarbetet är finansierat av arkitektföretaget 
FFNS forskningsstiftelse, vilket är ett glädjande initiativ i tiden, i båda 
ämnesvalen - historia och trädgård. I förstone kan måhända skriften 
framstå som ett särtryck i bilden av trädgårdssverige, på samma sätt som 
Enaforsholm framstår som en anläggning utan sammanhang i typ och tid 
för sin trakt, men snarare är Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härje
dalen tiden 1830-1900 ett mycket representativt arbete för det väckta och 
nu spirande intresset för 1800-talets trädgårdshistoria. 

1800-talets trädgårdsutveckling 

1800-talet har på trädgårdskonstens och trädgårdsodlingens områden 
länge legat förhållandevis orört ur den nutida forskningens synvinkel och 
ännu har det långtifrån erhållit sin fulla genomlysning. Bidragen är 
snarare få, fragmentariska och spridda över flera ämnesområden, liksom 
disparata beträffande infallsvinklar och djup. Mycket återstår att göra, 
men forskning pågår också. 

Två goda arbeten, de om den offentliga parken oräknade, med flera 
beröringspunkter med det föreliggande, förtjänar dock att nämnas. Det 
ena utgörs av konsthistorikern Åsa Klintborg Ahlklos uppsats från 1992 -
Trädgårdar till lust och nytta. Länsträdgårdsmästare Bengt Kjellssons 
verksamhet i Skåne 1876-1906- som sammanfattar 1800-talets trädgårds
ambitioner, med en tyngdpunkt i just länsträdgårdsmästarämbetet och 
den produktive Bengt Kjellssons liv. Länsträdgårdsmästarnas kulturhis
toriska gärning, med spridandet av nyintroducerat växtmaterial, innova
tioner på trädgårdsodlingens område, premiering av goda odlingsinsatser 
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Figur 2. Alexander Wilhelm 
Bergsten (1855-1937), Kungl. 
Skogs- och Lantbruks
akademiens store donator, lät 
genom testamente upprätta en 
donationsfond redan 1922 
med motto "Till jordbrukets 
bästa". Ur denna utdelas 
årligen bl.a. A. W. Bergstens 
pris om ca 40 000 kr (1995) 
till en person "som genom 
framstående vetenskapligt 
arbete, framgångsrik under
visande verksamhet eller jäm
förbar insats på det praktiska 
området, bidragit att väcka 
håg for och intresse for jord
bruket eller därmed förenad 
näringsgren ... ". Priset åtföljes 
au denna plakett i silver. 

bland allmogen och upprättande av "mönsterplaner" för olika trädgårdar 
har börjat klarna, men ännu väntar med säkerhet många namn på att föras 
fram i ljuset efter en sekellång glömska runt om i landets län och i 
hushållningssällskapens gamla arkiv. 

Det andra arbetet gäller etnologen Maria Flincks nyutkomna bok ( 1994) 
- Tusen år i trädgården. Från sörmländska herrgårdar och bakgårdar - på 
Tidens förlag/Torekällbergets museum. De senare kapitlen skildrar med 
ett sörmländskt perspektiv i välskriven text och med rika och suggestiva 
illustrationer 1800-talets och sekelskiftets trädgårdsatmosfär såväl på 
landsbygden som i staden. Vid bara en enkel bläddring framgår direkt 
släktskapet i trädgårdsuttrycken med dem som redovisas i denna rapport. 
Trädgårdskonsten blev under 1800-talets senare del nationell i så måtto 
att den omfattades av allt fler och med liknande uttryck, men med 
bibehållna regionala särarter. Därav igenkännandets glädje vid mitt 
första besök på Enaforsholm. I kapitlet "Borgargård och villa" finner vi 
också flera paralleller till Enaforsholm och andra jämtländska anlägg
ningar i det tidiga 1900-talets grosshandlarvillor i den sörmländska 
"vildmarken". 1908 förvärvade just Alexander Wilhelm Bergsten Enafors
holm och lämnade sin bostad på Waldemarsudde i Stockholm och sitt 
framgångsrika företag i damunderkläder under somrarna (fig. 2). 

Kanske kan forskningens hittillsvarande relativa ointresse för perioden 
skyllas ett allmänt förakt för 1800-talets och sekelskiftets stil, stilar eller 
stilsynkretism, men också den allmänna samhällsutvecklingen i landet 
från funktionalismens dagar och framåt, kryddad med 1900-talets utveck
lingsoptimism, rationalitet och tidshunger. De senare är ju svurna fiender 
till den hjärtevarma trädgården och till trädgårdsmästa rens diversifierade 
omsorg om allt från varmbänkar och ananas- och vindruvsodling till 
tapetgruppernas blomsterbroderier och paraderande agaver. 
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Från allmänhetens synpunkt sett har dock 1800-tals- och den tidiga 
1900-talsträdgården på ett helt annat sätt hållits levande. Dels lever och 
arbetar pigga och aktiva SO-åringar fortfarande kvar i sin barndoms 
trädgårdar i bortglömda byar och stadskvarter och vaktar dem mot nästa 
generations exploaterings- och rationaliseringsivrare - men de blir allt 
färre. Dels vårdar sig deras barn - 60-åringarna - om resterna från sin 
barndoms trädgårdari form av medflyttade perenner-pioner, riddarsporrar, 
löjtnantshjärtan m.fl. - och lökar - enkla tidiga och sena tulpaner, morgon
och aftonstjärnor m.fl. - och när "det prunkandes trädgårdsdröm" i sina 
villa- och radhusträdgårdar. Dels och slutligen omhuldas 1800-tals
trädgården, liksom bondekulturen i övrigt, genom hembygdsföreningar 
och friluftsmuseer och i viss mån också av naturvårds- och byggnadsvårds
organisationer. Intresset för just torp- och marmorsväxter - "gammaldags 
växter" i ett sammanfattande och sönderpratat begrepp - har också sedan 
länge varit inne och lett till en flora av nostalgisk populärvetenskaplig 
trädgårdslitteratur. 

Det var, av vad vi kan se idag, ett flertal urskiljbara faktorer från 1800-
talets början och under hela seklet, som ensamma eller tillsammans lade 
grunden till den explosionsartade utveckling på trädgårdsodlingens om
råde i Sverige, som till och med ledde till de trädgårdsinitiativ i fjälltrak
terna som skildras i rapporten. Det är kanske orätt att lägga startskottet 
in på 1800-talet, i den kontinuitet som utvecklingen alltid befinner sig i, 
men med enskiftet och det laga skiftet (1827) skapades åtminstone förut
sättningar för trädgård för många människor som inte haft någon reell 
möjlighet tidigare. 

Redan på 1790-talet hade de första hushållningssällskapen bildats i 
Sverige. Under 1800-talets första decennium tillkom i rask följd ett 
halvdussin, för att under åren 1813-14 etableras i hela 14 län. Stockholms 
läns och stads hushållningssällskap (1847) var jämte Kopparbergs läns 
(1850) de sist bildade ilandet. 1811 instiftades Kungl. Skogs-ochLantbruks
akademien. 1832 tillkom Svenska Trädgårdsföreningen i Stockholm och 
trädgårdsföreningar bildades snart också på andra håll i landet, i Göteborg 
1842. I folkskolestadgan samma år uttrycktes visionen om att alla lärare 
skulle undervisa i trädgårdsskötsel, och skolträdgårdar växte successivt 
fram över hela landet till långt in på 1900-talet som fysiska manifestatio
ner av den odling som gällde både skolbarnens själ och trädgården på 
gården. Bildning och hushållning gick hand i hand och fostran och prydlig
het utgjorde både mål och medel. 

Den svenska teoretiska trädgårdsutbildningen är också främst en 1800-
talsföreteelse. Kungl. Vetenskapsakademiens utbildning vid Bergianska 
trädgården startade förvisso redan 1791, men den hade sin glansperiod 
först under Anders Lundströms trädgårdsmästarperiod 1822-60. Kungl. 
Svenska Lantbruksakademiens trädgårdsskola vid Experimentalfältet, 
inrättad redan 1814, började 1832. Samma år etablerades också Svenska 
Trädgårdsforeningens elevskola. 1876 inrättadesAlnarps trädgårdsskola. 
Privata trädgårdsskolor känner vi från tiden från olika gods, t.ex. Säfstaholm 
och Adelsnäs. Dittills hade svenska trädgårdsmästare fått utbilda sig 
utomlands, framförallt i Tyskland där Greifswald var en viktig ort, liksom 
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i Holland. Som en konsekvens av den svenska trädgårdsmästarbristen var 
det också kutym att utländska trädgårdsmästare inkallades för arbete i 
landet. 

Från mitten av 1800-talet återfinner vi också flera både bildande och 
praktiska trädgårds böcker som riktade sig till en större allmänhet och som 
utkom i både stora och flera upplagor. Några av de viktigaste kan kanske 
sägas ha varit Trädgårdsskötsel (1848, 1886-88) av den tyske trädgårds
mästaren vid Svenska Trädgårdsföreningens elevskola och Botaniska 
trädgården i Uppsala, Daniel Muller, Trädgårdsbok for allmogen (1857, 
1867) och Trädgårdsodling och naturfdrsköningskonst (1863) av Olof 
Eneroth samt nämnde Anders Lundströms arbete Handbok i trädgårds
skötsel i fyra upplagor från 1831 till 1852. 

1855 började de första större järnvägarna att byggas i landet. Sju å r 
senare organiserades Statens Järnvägars trädgårdsavdelning med den 
namnkunnige Olof Eneroth som förste trädgårdsdirektör. SJ:s verksam
het med sitt rikt utvecklade planteringsväsende och med anställda träd
gårdsmästare och egna plantskolor utgör som redovisas i rapporten en 
betydelsefull pionjärinsats i spridandet av "den nya" trädgårdskulturen i 
landet (fig. 3). 

Den förste länsträdgårdsmästaren i landet anställdes av Västernorrlands 
läns hushållningssällskap 1861. 1865 följde hushållningssällskapen efter 
med tjänster i nästan samtliga län i tät följd. Malmöhus län fick dock sin 
länsträdgårdsmästare först 1872 och Södermanlands län 1879. 

Figur 3. Den gamla materialvägen ("Fridhemsvägen") mellan Enafors och 
Storlien på norra sidan om järnvägen var en mycket konkret spridningsuäg for 
trädgårdskultur och trädgårdsuäxter till hållplatserna och banuaktarstugorna 
längs järnuägssträckningen - Snasastugan och Visjön - och utgör ett 
kulturminne i sig. Vägen är i dag stadd i ett romantiskt förfall. 
(Foto: Kjell Lundquist, aug. 1992.) 
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I den breda och djupa folkbildningens fåra - "den trefnad, som idogheten 
förmår skänka" - återfinner vi också Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademien. I en artikel ur "Kongl. Landtbruks-Akademiens handlingar 
och tidskrift" publicerad i Tidning för trädgårdsodlare från 1880 av 
dåvarande direktören för Experimentalfältet, Erik Lindgren, kondenseras 
tidens strävan och upplysning. Måhända lästes denna och liknande appel
ler av rapportens förgrundsfigurer och påskyndade färdigställandet av 
järnvägen från Östersund förbi Enafors mot Storlien: 

"Bland mål, hvilka kunna anses vara synnerligen eftersträfvansvärda och för hvilkas 
uppnående det vore önskligt att så många krafter som möjligt kunde sättas i verket, kan 
otvifvelaktigt med allt skäl räknas, att tr ädgårdsodlingen kunde öfverallt i vårt land göra 
sig hemmastadd vid hvarje hem • hvarje liten gård, ja hvarje stuga - på landsbygden, eller 
öfverhufvud allestädes der enjordbit vid hemmet för ändamålet finnes tillgänglig. Träd
gårdsodlingen, fattad i hela dess omfång, kan med allt skäl räknas bland de ämnen, som i 
hög grad äro i stånd att bereda nytta och nöje åt alla, vare sig gamla eller unga, fattiga 
eller rika." 

Enaforsholm - ett "helhetsgrepp" 

På den äldsta lantmäterikartan från 1850 över Enafors, syns ingen 
imposant byggnad eller landskaplig anläggning på platsen för dagens 
friluftsgård. 7-8 fäbodar vid Ena Älf är det enda som där kan uttydas, 
förutom att det var platsen där klövjeleder, ångbåten och vandr ingsleder 
löpte samman. 1857 köpte norrmannen Jens Sivertsen Stensås avverknings
rätter bl.a. i Enaforsholmstrakten och flyttade också till orten 1879. På 
1870-talet planerades järnvägen (färdig 1882) och på nya kartor skönjes en 
bebyggelse på Holmen. En typ av vad vi idag skulle kalla "pensionats
verksamhet" inleddes också. Stensås titulerade sig då t.o.m. patron. För 
att utvecklajordbruk, trävaruhantering och gruvdrift startade Olaf Peder
sen efter Stensås död 1898 Enafors AB med bl.a. sågverk, och under några 
år kring sekelskiftet fungerade Enaforsholm vidare som pensionat och 
kurort. 

Det var dock med Bergstens köp av Enaforsholm 1908 som den stora 
förändringen inleddes. Då togs det estetiska och funktionella "helhets
greppet" som vi skulle ha sagt idag, väl dokumenterat i Bergstens egna 
fotografier. Enaforsholm fick efterhand en trädgård till prydnad och till 
matnytta, utsiktstorn (redan tidigare) och punschpaviljong, gårdsrundel 
mellan huvudbyggnad och flygel och gott om anläggningsdetaljer av vilka 
det fortfarande finns spår för det tränade ögat att upptäcka - jordkällare, 
plattgångar, badplatser ("Drömmarnas grotta" m .fl .), båtskjul, potatis
backe, sittstenar, märkesträd och utsiktsplatser. Enaforsholm växte fram 
till en helgjuten landskaplig, konstnärlig såväl som nyttig anläggning. 
Enaforsholm blev med andra ord ett mycket välskapat barn av sin tid, där 
tidens principer, Bergstens sinne och platsens förutsättningar väl fick 
sammansmälta till vad vi alla idag direkt uppskattar utan att fundera så 
mycket över bakgrunder eller orsaker. 

Här är inte platsen att teckna hela Enaforsholms senare trädgårdshisto
ria. Den redovisas dels i rapporten, dels i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade-

12 



miens annaler och verksamhet i övrigt. Några hållpunkter som redovisar 
förvaltningen och utvecklandet av egendomens trädgårdsarv efter Bergstens 
frånfälle 1937, då egendomen liksom ett större penningbelopp donerades 
till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, skall dock meddelas. 

Grunden till dagens Försöksträdgård på Enaforsholm, på platsen för 
Bergstens tidigare trädgård, lades av den namnkunnige Sven Green, 
föreståndare för Akademiens trädgårdsskola. Redan 1948 hade han sänt 
ut frågeformulär till olika trädgårdsintresserade personer i Norrland för 
att utreda härdighetsförhållanden i norra Sverige. Samma år iordning
ställdes också ett försöksfält på Enaforsholm, 553 meter över havet.Under 
1949 planterades ett stort antal perenna växter, sådana "om vilka man 
hade anledning förmoda, att de skulle ha möjlighet att fortleva", i allt över 
hundra nummer. Vidare kompletterades försöksodlingarna med frukt
träd, bärbuskar, prydnadsbuskar, jordgubbar, ettåriga blomsterväxter 
och köksväxter. Beträffande fruktträden konstaterades dock ett fullstän
digt misslyckande. 

1950 tog professor Börje Lövkvist vid Lantbrukshögskolan i Alnarp över 
ansvaret för försöksodlingarna. Det huvudsakliga syftet i trädgården har 
därefter varit att studera hur växterna reagerade på låga temperaturer 
(nattfroster) under vegetationsperioden och vilka system för fryspunkts
nedsättning som aktiverades, t.ex. antocyanider, inulin (Primula), stär
kelse som omvandlades till enkla sockerarter och hur kalium men även 
fosfor och magnesium påverkade avmognaden hos lignoser. Fenologiska 
observationer dominerade här, liksom i den "fenologiska linje" över ett 
stort antal provytor som lades mellan topparna Högåsen (725 m.ö.h.) i norr 
och Storsnasens topp (1 463 m .ö.h .) i söder. Denna vegetationsprofil såg 
Börje Lövkvist som "en öppen bok om samspelet mellan å ena sidan 
klimatet, topografin och berggrunden och vegetationen å den andra". 

Det befintliga innehållet i Enaforsholms Försöksträdgård idag utgörs 
huvudsakligen av rester från tidigare försök och insamlingar (fig. 4). Det 
har huvudsakligen varit landskapsarkitektstuderande vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet som under snart tre decennier utfört fältarbetet på 
den fenologiska linjen och skött trädgården under den korta vegetationspe
rioden från juni till augusti. 

Med Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900 
har Ulla Rylander gläntat på dörren till en svunnen tid i fjälltraktsranden, 
när pionjärandan och framtidstron rådde och en direkt kolonisering av 
bygden ägde rum. Idag är den tiden - men med moderna undantag! - ett 
minne blott. De västra delarna av Jämtland och Härjedalen utgör huvud
sakligen avfolknings- och glesbygd för permanentboende, om än trakterna 
ojämnt och i tid ryckigt kompenseras av för ekonomin nödvändiga stora 
turistströmmar. 

Det är med en blandad känsla av fascination och vemod som jag som 
trädgårdshistoriker tar dela v denna förtjänstfulla skildring, vartill mycket 
i framtiden säkert kan tilläggas. Jag är fascinerad över de första 
trädgårdsbyggarnas kamp mot de extremt svåra omständigheterna för 
odling av alla de slag i fjäll trakterna och över deras framtidstro där även 
trädgården - som nyttighet men även som en bildningens metafor - hade 
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en plats. Samtidigt känner jag vemod över att denna allmänna inställning 
tillhör en förgången tid i dagens lågprioritering av trädgård på många 
områden. Vi har ju så mycket viktigare saker att styra och ställa med nu 
och dessutom så lite tid ... 

Figur 4. Undertecknad vid en demonstration under Kungl. Skogs- och Lant
bruksakademiens årliga Enaforsholmskurs i Försöksträdgården, i hörnet av 
meterhöga stånds (Ligularia spp.) och riddarsporrar (Delphinium spp.), två 
underbara perennasläkten for Norrland. (Foto: anonym, aug. 1992.) 

Rolf och Ellen N ordenstreng förmedlade en gång trädgårdens bildande 
hållning, som också är min, på sitt sätt i boken Blomsterdyrkan och träd
gårdskult. Överblickar och framstötar (1918). Den samtida skrivningen 
skulle säkert ha berört både Alexander Wilhelm Bergsten, länsträdgårds
mästare Johan Öberg, distriktsträdgårdsmästare Hugo Lagerqvist och 
alla övriga trädgårdspersonligheter bland sekelskiftets jämtar och härje
dalingar om de fått tillfälle att läsa den: 

"Man behöver emellertid icke vara vetenskapsman för att odla sin själ på samma gång 

som man odlar sin trädgård. Tvärtom, man skall vara en riktig träbock för att inte röna 

påverkan av detta känsliga, levande material som man där arbetar i. Det är så mycket där 

som väcker vår undran, och undran är ju roten och upphovet till filosofien, såsom redan de 

gamla grekerna förkunnade. Fröets groning, plantans växt, knoppning, blomning, frukt

sättning, och mognad, dess fortplantning genom rotskott, utlöpare, sticklingar och ympar 

- detta och annat mera måste hos varje odlare väcka eftertanke. Och eftertanken leder 

honom långt utöver blommornas värld, till ändlösa rymder ..... Så leder då trädgårdsod

lingen till fördjupad självkännedom och stärkt samkänsla med allt levande - i sanning 

ingen ringa vinst. Om Sokrates hade rätt - och det hade han - i att insikten drar med sig det 

rätta handlandet, så blir denna självkännedom en drivfjäder av stort socialt och moraliskt 

värde." 
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Jag är emellertid glad över att Enaforsholms Försöksträdgård lever 
vidare och utvecklas väl i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens regi. 

Figur 5. 1991 inleddes upprustningen au Enaforsholms Försöksträdgård. 
Landskapsarkitekterna Tim Delshammar och Camilla Andersson är igång 
med vårarbetet i de nära 45-åriga odlingsbäddarna. Bergrosbestånd (Rosa 
pendulina) och toppig pichtagran (Abies sibirica) i fonden hitom Enan. 
(Foto: Kjell Lundquist, juni 1991.) 

Sedan 1991 pågår en upprustning och utveckling av trädgården mot en 
skönt gestaltad och innehållsmässigt rik sortimentsträdgård för klimat
förhållandena i fråga (fig. 5). Kompletteringar med definierat växtmate
rial från Institutionen för trädgårdsvetenskap, Alnarp, och Försöksav
delningen för norrländsk trädgårdsodling, Röbäcksdalen/Öjebyn, Umeå, 
har redan inletts och planterats i ett par omgångar. Trädgården är inmätt 
och karterad och allt växtmaterial finns inventerat och dokumenterat i 
plan och skrift. En sammanfattande broschyr över trädgården ligger också 
nytryckt. Ett besök kan varmt rekommenderas. En slutredovisning av 
Börje Lövkvists mer än 40-åriga engagemang och verksamhet på Enafors
holm, liksom resultaten från försöken i trädgården och från den fenologiska 
linjen, väntar dock ännu på en slutlig sammanställning. 

Att respektfullt vidareföra Enaforsholms Försöksträdgård, den landskap
liga anläggningens övriga delar och hela egendomen i sig, är att förvalta ett 
medvetet funktionellt och estetiskt trädgårdsarv. Det utgör en kulturhis
torisk utmaning, men också en lovvärd gärning, och ger en direkt och stor 
belöning i alla besökares omedelbara uppskattning. Må Enaforsholm få stå 
som ett föredöme för alla de trädgårdsanläggningar i västra Jämtland och 
Härjedalen som Ulla Rylander genom sitt arbete nu gett namn och ansikten. 
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"Intresset för odling av trädgårdsväxter har ökat starkt över hela vårt 
land under den senaste tjugofemårsperioden. Mest påtagligt är det 
stegrade intresset i Norrland från Gävle i söder och så långt norr som 
odling är möjlig. Där fanns tidigare förhållandevis få trädgårdar." 
(Sven Green, 1957) 

Alnarp i maj 1995 

Kjell Lundquist 

Institutionen för landskapsplanering, SLU, Alnarp 

Referenser (i strängt urval): 
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Bengt Kjellssons verksamhet i Skåne 1876-1906, 80-p uppsats i konstvetenskap, 
Institutionen för konstvetenskap, Lunds Universitet (stencil) 
Lihnell, D., 1989, Enaforsholm före A.W. Bergsten, Särtryck ur K. Skogs- o. 
Lantbr.-akad. tidskr. 1:3-33 
Malmström, C., 1955, A.W. Bergsten, Särtryck ur Kungl. Lantbruksakademiens 
tidskrift 94 

16 



Förord 

Att utforska och ta tillvara vårt gröna kulturarv i form av trädgårdar har 
länge försummats i Sverige. Om man bortser från slottsträdgårdar och 
liknande anläggningar är det få som insett värdet av att vårda resultatet 
av våra förfäders odlarmödor. Trädgårdar i de kärvaste klimatzonerna, i 
de fjällnära trakterna, har hittills i det närmaste helt negligerats. På 
senare tid har glädjande nog intresset för trädgårdshistoria tagit fart. 
Riksantikvarieämbetet har börjat förstå betydelsen av att bevara hela 
kulturmiljöer och inte bara byggnader åt eftervärlden. Ett av restaurerings
projekten ämbetet stöder ligger i Tännäs i västra Härjedalen där man vill 
återskapa de gamla terrasserade potatisåkrarna nedanför Tännäsberget. 
Även på andra platser i de västra delarna av Jämtlands län pågår restau
reringar av olika kulturhistoriska miljöer genom ideella föreningar och 
byalag. Men här har inte kunskapen och förståelsen för den yttre miljöns 
historia nått så långt att uppmätningar, inventeringar och arkivstudier 
fått ligga till grund och påverka arbetena. 

Upprinnelsen till detta arbete är Huså herrgård i västra Jämtland. 
Denna byggnad från 1830-talet har rekonstruerats och byggts upp igen av 
Föreningen Huså Herrgård efter ledning av min kollega arkitekt Eva A 
Sunesons examensarbete i arkitektur Huså herrgård, uppmätning och 
forslag till användning, 1986. Genom mitt intresse för trädgårdshistoria 
kände vi det båda angeläget att göra en rekonstruktion av parken vid herr
gården främst utifrån bildmaterial. När vi började leta fann vi mer mate
rial än vi från början kunnat ana om flera andra för oss okända trädgårdar 
från 1800-talet i Jämtlands och Härjedalens västra delar. Vi koncentre
rade oss då istället på att undersöka dessa, finna en bakgrund till varför 
de anlades och sätta dem i ett sammanhang i tid och rum. FFNS Forsknings
stiftelse gav oss medel 1992 för att kunna genomföra sökandet. Arbetet 
utmynnade i en skrift som kopierades i ett 60-tal exemplar våren 1994. 

Genom landskapsarkitekten Kjell Lundquist och bibliotekarien Lars Ljung
gren fick vi löfte om att ge ut materialet i Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
miens serie under vissa förutsättningar. Undertecknad har därför under 
våren och sommaren 1995 omarbetat och kompletterat den ursprungliga 
skriften, uppmuntrad av FFNS Forskningsstiftelse genom ett nytt bidrag. 

Jag tackar Kungl. Skogs- och Lantbruks akademien, genom Lars Ljung
gren, och FFNS Forskningsstiftelse för förtroendet och möjligheten att få 
sprida arbetet till en större krets. Många är de personer jag mött, i länet 
och på bibliotek, arkiv och museer, som jag är skyldig ett stort tack för hjälp 
och vänligt bemötande. Ett särskilt tack vill jag ge Kjell Lundquist som 
fackgranskat arbetet, gett värdefulla synpunkter och sitt stöd på olika sätt 
inför tryckningen, liksom till Winifred Ross för hjälp med översättningen 
och till Eva Tullgren som korrekturläst texten. 

Min förhoppning är att arbetet skall inspirera till större förståelse och 
kunskap när det gäller vårt gröna kulturarv i allmänhet och de fjällnära 
historiska trädgårdarna i Jämtland och Härjedalen i synnerhet. 

Östersund i februari 1996 Ulla Rylander 
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Inledning 

Metoder och genomförande 

Arbetet grundar sig på material insamlat på museer, bibliotek och arkiv 
både i Östersund, i landsorten och i Stockholm. Vilka arkiv som besökts 
eller kontaktats framgår av källförteckningen och bilaga 4. Materialet har 
bestått av fotografier, ritningar, nedskrivna uppgifter och litteratur. 

Flertalet av de anläggningar som beskrivs har besökts under sommar
halvåret 1993. Då intervjuades även personer som har anknytning till 
respektive plats (se källförteckningen). Någon ingående växtinventering 
har inte gjorts. 

Inför tryckningen genom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
försorg har materialet omarbetats och kompletterats utifrån landskaps
arkitekt Kjell Lundquists synpunkter. Arbetet har disponerats om, kapit
let om Enafors och växtlistorna i bilaga 2 har tillkommit och illustratio
nerna har utökats. 

Avgränsningar 

Arbetet begränsar sig till de västra delarna av Jämtlands län. Det vill säga 
socknarna Kall, Åre, Undersåker och Mörsil i Jämtland samt Tännäs i 
Härjedalen (fig.6).1 Tidsperioden är i huvudsak 1800-talet. 

Förra århundradet är en komplex tidsperiod. Hittills finns ingen allom
fattande vetenskaplig sammanställning eller avhandling som behandlar 
allt det material som finns att tillgå i Sverige när det gäller trädgårds
litteratur, bevarade anläggningar och annat källmaterial. Bakgrunden 
som tecknas i den följande redogörelsen bör därför betraktas som ett 
skummande på ytan. Den ger ändå en bild av förutsättningarna för de 
trädgårdsanläggningar som presenteras i skriften. 

Trädgårdsanläggningarna som beskrivs är: 1) bruksherrgårdarna i 
Huså och Ljusnedal som tillkom under 1800-talets mitt, 2) planteringarna 
vid några av SJ:s stationer mellan Ocke och Storlien från 1884, 3) plan
teringar vid jaktvillor och några av de allra första turistanläggningarna, 
innan bl.a. Åre blev populärt, i turistorter som nu är mindre kända, 4) 
parken vid Mörsils sanatorium i slutet av 1800-talet samt 5) skolträd
gården i Ljusnedal tillkommen efter 1920. 

Anledningen till att den sistnämnda skolträdgården är medtagen trots 
att den kom till på 1920-talet är att det finns konkreta uppgifter på hur den 
såg ut och vad som odlades där. I västra Jämtland anlades skolträdgårdar 
kring 1890 men om dem saknas sådant källmaterial. 

Kapitlet om trädgårdsanläggningar bör ses som en första inventering 
av alla dem som kan ha funnits. Planteringar på gårdar, kyrkogårdar och 

1 Från Undersåkers och Storsjö socken har inget bildmaterial på trädgårdsanlägg
ningar från 1800-talet påträffats i de arkiv som studerats. 
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vid SJ:s banvaktarstugor samt trädgårdar vid prästgårdar, apotekar-, 
läkar- och militärboställen2 återstår att utforska liksom fler av de pensio
nat och turisthotell som etablerades efter hand. 

Till arbetet har fogats några bilagor. Den första är en trädgårdsordlista. 
Där förklaras ord och uttryck som förekommer i bakgrundskapitlet och i 
trädgårdshistoriska böcker. Den andra bilagan består av listor på växter 
som finns förtecknade dels för Härjedalen, dels för Jämtland kring sekel
skiftet. Listorna visar därmed ett urval av prydnadsväxter som plantera
des vid den här tiden. I bilaga nummer tre presenteras några av de 
personer som omtalas i texten mer utförligt. Uppgifterna har samlats 
under arbetets gång. Någon forskning i kyrkobokföringsböcker har inte 
förekommit. Därför kan fullständiga namn och vissa årtal saknas. Bilaga 
fyra innehåller en förteckning över de arkiv, museer och institutioner som 
kontaktats. 

.f 
1' 

Il ,,. .,. .,. .,. .,. 
~ .,..,..,. 

+ 
+ 
+ ... 
-J. 

1, 

.,~~i-++"'" .,. 
k" I +:,. 

't I 
~ Kalls \ 

l sockenL JÄMTLAND 
IJI... • 

I ', r,( 
J•Skalst~ '-, i 

"' ' I '- Bodsjöcdet',Huså l 
Il. . • Åre.'\--\,-, 

,f~t.orhen J I 'M . il 
• • Visjön ,y-- \ •~ örs 

'I , . ."~nafoi)Ar\ / 70cke 
\-.... -~ I J Mörsils •Östersund 

-t Undersåkers {~ socken 
; socken ,.-" 

t ~½>:sjö socken 
..... ' -f,. ---..rr, ( 

., Fjällnä ., ' ) t ■ 8 I . '--
-\' • Ljuslledal 
"' \ 
~ Tännäs'1 • Hede 
"'socken\ 
1- / 

0 50 100km 

Figur 6. Karta över Jämtland och Härjedalen, som visar de västra socknarna. 

2 Enligt Westerberg et al, 1987, drogs de få boställena i västra Jämtland in 1836. 
Härjedalen var helt befriat från roteindelningen tillsammans med de glest befolkade 
fjällbygderna. 
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Trädgårdar i västra Jämtland 

Enaforsholm Mörsils sanatorier 

Ljusnedals 
herrgård 

Fjellnäs 
Högfjellspensionat 

Ljusnedals 
skolträdgård 

Trädgårdar i västra Härjedalen 

Figur 7. Tidsaxel med de trädgårdsanläggningar som presenteras i 
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