
Sammanfattning 

De första trädgårdsanläggningarna under 1800-talet som presenteras är de 
vid de båda bruksherrgårdarna. 1834 flyttade brukspatron Gustaf Adolf 
Montgomery tillHuså i västra Jämtland och började att planera och anlägga 
parken vid herrgården som byggdes samma år. På 1860-talet anlade norr
mannen William Farup en trädgård vid sin nybyggda herrgård i Ljusnedal i 
västra Härjedalen. Båda dessa anläggningar bär spår av formella stildrag. 

Den stora revolutionen för trädgårdsodlingen kom med Statens Järnvä
gar. 1877 drogs järnväg till Röras, fem mil från Fjällnäs, och 1882 invigdes 
sträckan Östersund-Storlien. Själva järnvägen innebar att människor från 
tidigare isolerade platser i länet lättare kunde ta sig till andra orter och 
hämta inspiration till trädgårdsodling. Det blev även lättare för turister att 
nå fjälltrakterna i Jämtland och Härjedalen med vad detta innebar av nya 
impulser för ortsbefolkningen. SJ satsade på planteringar vid stationshus 
och banvaktarstugor och även på att ta fram växter för det kärva klimatet. 
Detta gav goda exempel och inspirerade till efterföljd. 

Mycket tack vare järnvägen startade flera pensionat för att ta emot 
turisterna. Fjellnäs Högfjellspensionat i Härjedalen och Ocklinds pensionat i 
Ocke i Jämtland var bland de tidigaste. De öppnades 1882 respektive 1884. 
Vid båda dessa pensionat strävade man efter att få det prydligt intill sina 
anläggningar, även om det i Ocke, med dess mildare klimat, var enklare att 
skapa en regelrätt trädgård. Till Ocke kom dessutom länsträdgårds-mästare 
Johan Öberg och gav råd, och han hjälpte också till att skaffa växter från 
plantskolan i Härnösand. På båda pensionaten fanns köksträdgårdar där det 
odlades grönsaker och bär för att dryga ut ekonomin och för att tillfredsställa 
gästernas önskningar. 

Enafors, drygt en mil öster om Storlien, illustrerar på ett särskilt sätt den 
stora förändring som järnvägen medförde. Platsen förändrades från fäbodvall 
till en livlig arbetsplats vid järnvägsbyggnationen för att därefter bli en 
lovordad turistort med Enaforsholm och Enafors Turisthotell. 

Jaktvillor byggdes av rika affärsmän från både Sverige och England i 
västra Jämtlands orörda fjällmark. I Bodsjöedet anlades en trädgård i 1800-
talets anda, efter råd av länsträdgårdsmästaren. I Visjön prövade Seth M. 
Kempe olika utländska barrträd. Vid Skalstugan gav man så småningom upp 
prydnadsplanteringarna efter ett första försök. 

Tillkomsten av Mörsils sanatorium var också avhängigt av järnvägen. 
Sanatoriets ena upphovsman, doktor Torkel Horney, kom till Mörsil med 
detta färdmedel första gången, och närheten till stationen gjorde att man lätt 
kunde ta emot patienter från när och fjärran. Sanatoriet öppnades 1891 och 
var Sveriges första privata. De anlagda parkerna och promenadstigarna tjä
nade som en del i behandlingsprogrammet för de patienter som led av lung
tuberkulos. Patienterna skulle ligga ute och vila eller ta stärkande promena
der i omgivningarna. Förebilderna till detta kom från Tyskland och Schweiz. 

Att skolträdgårdar började anläggas var till stor del länsträdgårdsmäs
tarens förtjänst. Han åkte ut och undervisade och gav råd. Störst effekt hade 
skolträdgårdarna trots allt där folkskolläraren själv var intresserad och 
utbildad. Olof Jansson i Ljusnedal är ett härligt och kanske unikt exempel i 
de västra delarna av Jämtlands län. 
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Bilagor 

1. Trädgårdsordlista 

Annuell 
Ettårig prydnadsväxt; i trädgårdssammanhang numera även benämnd 
utplanteringsväxt eller sommarblomma. 

Berså 
Franskans berceau; egentligen vagga med bågar över som bär upp om
hängen. När begreppet först infördes i svenskan (Linne nämner det 1751)1 

betydde det en väg omgiven av häckar eller träd som slöt sig samman till ett 
valv över vägen, en båggång. Senare blev det benämningen på en lövsal. 
Denna bildades av tätt intill varandra planterade träd och/eller buskar vilka 
upptill formade ett lövvalv. Den kunde också bestå av en stomme av 
spjälverk övertäckt med klängväxter. Syrenbersån har fått en särskild 
förankring i den svenska allmogens trädgårdskultur, en sinnebild för ett av 
trädgårdens minsta, intimaste rum. Den nämns i litteratur från 1805.2 

Boske 
Franskans bosquet; lund. Trädbevuxet trädgårdskvarter som ofta omsluts 
av klippta häckar och bildar fond, ibland även sidoväggar, till en parterr 
(se nedan). Den utvecklades i barockträdgården till vidlyftiga kvarter med 
inneslutna öppna platser genomdragna av gångvägar och siktlinjer. 3 

Genbank 
Nordiska genbanken för jordbruks- och trädgårdsväxter är en samnordisk 
institution som arbetar för att bevara den genetiska variationen hos 
kulturväxter och vilda växter som har sitt ursprung i Norden. Genbanken 
samarbetar bland annat med Nordiska museet som äger Julita gård i 
Södermanland. Där har en stor samling lokala fruktsorter planterats i ett 
så kallat klonar kiv. Klonarkiv finns även vid Brunnstorps hembygdsgård 
i Huskvarna, Bergianska botaniska trädgården i Stockholm och på Fredriks
dal i Helsingborg.4 

Exot 
Utländsk eller främmande växt. 5 

Hortikultur 
Av latinets hortus, trädgård, och cultura, odling; trädgårdsodling. Det 
avser både prydnads- och nyttoväxter och är således ett samlingsbegrepp 
för trädgårdskonst och trädgårdsskötsel. 6 

1 SAOB 1906, Bd 3 
3 NE 1990, Bd 3 
5 SAOB 1925, Bd 7 

2 SAOB 1906, Bd 3; NE 1990, Bd 2 
4 Nilsson 1986 
6 NE 1992, Bd 9; SAOL 1986 
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Lövsalsgång 
Se pergola nedan. 

Okulera 
Förädlingsmetod som går ut på att få en knopp (öga) att växa fast på en ung 
stam (grundstam) av samma eller närbesläktad art. Okuleringen görs på 
eftersommaren och går till så att en bit av den yttersta barken med ögat skjuts 
in under grundstammens bark. På så sätt kan en speciell äppelsort ( t.ex. Lobo) 
fås att växa på en apel som annars kanske skulle ge små och sura äpplen. 
Kommersiellt är det främst rosor och fruktträd som förädlas så här.7 

Orangeri 
Växthus som värms upp vintertid för förvaring av ömtåliga s.k. orangeriväxter. 
Byggnaden har endast stora fönsterytor mot söder och är ofta hög för att :rymma 
växterna. Erik XIV var den som först förde in denna typ av växthus till Sverige. 8 

Orangeriväxt 
Växt som kräver vintervila men som inte tål frost och därför förvaras i 
orangerier under vintern för att sättas ut i det fria på sommaren. Växterna 
är planterade i stora, flyttbara terracottakärl eller fyrkantiga s.k. trä
kuber. Klassiska orangeriväxter eller kubväxter (Stritzkes benämning) är 
bl. a.: citrusträd, fikon, lagerträd, oleander, aloe, yucca och agave.9 

Paradör 
Prydnadsväxt som avsiktligt planterats fristående, något höjd över omgi
vande plantering eller gräsmatta. Paradörerna sattes företrädesvis i tapet
grupper, se nedan, fördelade med jämna avstånd. 10 

Parterr 
Del av en trädgårdsanläggning som bildar en plan, vanligen horisontell yta 
på en terrass nära boningshuset. Under renässansen utmärkes parterren 
av en regelbunden stil med strängt geometriska former. I barockträdgården 
anlades den närmast huset i nivå med husets bottenvåning och innehöll 
ofta låga, klippta buxbomshäckar som bildade rank- och blomstermönster, 
s.k. broderiparterrer, kantade av plateband (se nedan). Kol, sand och slagg 
i olika färger täckte marken mellan buxbomsmönstren. Parterren kunde 
även utgöras av en gräsmatta med utskurna mönster i, en gräsparterr.11 

Pelouse 
Sluttande gräsfält ofta omgivet av träd. 12 

Perenn 
Flerårig, örtartad prydnadsväxt. 

7 BBL 1982, Bd 25 
8 Karling 1931 
9 Stritzke 1994 

10 SAOB 1950-1952, Bd 19 
11 SAOB 1950-1952, Bd 19; Karling 1931; Flinck 1994 
12 Bauer 1990 
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Pergola 
Italienska för berså, lövsal. Under 1800-talet benämnd lövsalsgång; en 
pelargång klädd med klängväxter. Numera även en trädgårdsanläggning 
av trästolpar med bärlinor och sparrar. 13 

Plateband 
Friliggande rabatt som i barockträdgården omgav broderiparterren. Ra
batten kantades av buxbom eller någon annan kantväxt. Innanför växte 
blommor av olika slag och träd som formklipptes. Ibland anlades dubbla 
plateband med blommor eller gräs i den ena och färgad sand i den andra. 14 

Pomolog 
Person som sysslar med pomologi, läran om de odlade fruktsorterna. 15 

Tapetgrupp 
Rabatt med låga växter som klipptes för att bli tät och likna en matta. 
Växterna som mest användes var finbladiga och hade egendomligt färgade 
blad somt.ex. arter av papegojblad (Althernanthera ), taklök (Semperuiuum) 
och isört (Mesembryanthemum). Dessa ordnades i brokiga geometriska 
mönster somt.ex. monogram, vapensköldar eller fantasifulla ymnighets
horn. Ofta sattes en eller flera höga växter i rabattens mitt, en s.k. paradör 
(se ovan). Sådana var vanliga vid järnvägens planteringar kring sekelskif
tet. Rabatten anlades då oftast på plan mark men senare har lutande ytor 
blivit vanliga. Ursprunget till tapetgrupperna kommer från de äldre 
geometriska trädgårdsstilarna men de var vanligast i den tyska stilens 
trädgårdsanläggningar. De fanns bl.a. i svenska herrgårdsträdgårdar och 
stadsparker under 1800-talets senare del. 16 Mest känd är kanske den vid 
järnvägsstationen i Norrköping som vårdas ömt ännu idag. Många är de 
kommuner som nu hälsar besökarna välkomna med förenklade typer av 
tapetgrupper. 

Vista 
Utsiktsgata; t.ex. en sektor mellan lövträden i en skogbevuxen sluttning 
som hålls öppen för att man ska kunna blicka ut över en speciell vy, en 
"point de vue".17 

Ympa 
Förädlingsmetod som utförs tidigt på våren där en kvist eller ett skott, ymp 
(istället för ett öga som vid okulering), fås att växa fast i en grundstam av 
samma eller närbesläktad art. Ympkvisten skärs till i sin undre ände och 
inpassas sedan i ett motsvarande snitt på grundstammen. I villträdgården 
används metoden på befintliga äppelträd när man vill få flera sorter på ett och 
samma träd. Kommersiellt ympas mest andra fruktträd 18 och prydnadsträd. 

13 SAOB 1954, Bd 20; Bauer 1990 
14 Karling 1931; Symes 1993; Flinck 1994 
15 BBL 1988, Bd 18 
16 NF 1919, Bd 28; SU 1965, Bd 28 
17 Bauer 1990 
18 BBL 1982, Bd 25 
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2. Växtlistor 

2a. Ur Selim Birgers Trädgård och åker i Härjedalen, 1908 

Följande växter antecknades av Selim Birger under sex somrars resor i alla 
delar av Härjedalen åren 1900 och 1903-1907. Siffrorna står för odlings
resultaten i en skala där l=gott resultat, 2=medelgott resultat, 3=osäkert 
resultat (experiment) och 4=där odling försökts men växten ej velat gå. De 
vetenskapliga (latinska) namnen är efter Selim Birger men hans alfabe
tiska ordning har korrigerats. För de svenska namnen har Hylander 1977, 
Lorentzon 1994 samt Mossberg 1993 (Salix dasyclados) använts. Har inte 
dessa källor givit något besked har namnet utelämnats. 

PRYDNADSBUSKAR OCH TRÄD: 
Abies sibirica, pichtagran, 3 
Acer platanoides, skogslönn, 4 
Alnus incana, gråal, 1 
Amelanchier canadensis, häggmispel, 2 
Artemisia Abrotanum, åbrodd, 2-3 
Berberis vulgaris f fol. atropurpuries, blodberberis, 2 
Betula odorata, glasbjörk, 1 
B . verrucosa f dalecarlica, ornäsbjörk, 2 
Caragana arborescens, sibirisk ärtbuske, 1 
Cornus sanguinea, skogskornell, 2-3 
Cotoneaster vulgaris, oxbär, 1 
Elaeagnus argentea, silverbuske, 1-2 
Evonymus europaea, benved, 3-4 
Larix sibirica, sibirisk lärk, 2 
Lonicera alpigena, körsbärstry, 2-3 
L. tatarica, rosentry, 1 
L. xylosteum, skogstry, 1 
Philadelphus coronarius, doftschersmin, 4 
Pinus strobus, weymouthtall, 2-3 
Populus laurifolia, lagerpoppel, 2-3 
P. tremula, asp, 1 
Potentilla fruticosa, ölandstok, 2 
Prunus padus, hägg, 1 
P. virginiana f aucubaefolia, brokhägg, 2-3 
Ribes alpinum, måbär, 1 
R. aureum, gullrips, 1-2 
Rosa alpina, bergros, 3-4 
R. cinnamomea, kanelros, 1 
R. centifolia, centifolieros, 1-2. 
R. pimpinellifolia, pimpinellros, 3-4 
Rubus arcticus, åkerbär, 1 
R. odoratus, rosenhallon, 2-3 
Sambucus racemosa, druvfläder, 2-3 
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Salix acutifolia, spetsbladigt daggvide, 2-3 
S. daphnoides, daggvide, 2-3 
S . dasyclados, sammetsvide, 2-3 
S. caprea, sälg, 1 
S. lanata, ullvide, 1 
S . phylicifolia, grönvide. 1 
Sorbus aucuparia, rönn, 1 
S. scandica, oxel, 4 
Spiraea chamaedrifolia, kvastspirea, 2 
S . salicifolia, häckspirea, 1-2 
S . sorbifolia, rönnspirea, 1-2 
Symphoricarpus racemosus, snöbär, 3-4 
Syringa josikea, ungersk syren, 2 
S. vulgaris, bondsyren, 2-3 

MÅNGÅRIGA PRYDNADSÖRTER: 
Achillea ptarmica f flor. plen., vitpytta, 1-2 
Aconitum Napellus, trädgårdsstormhatt, 1 
Anemone hepatica f flor. plen. rosea, rödsippa, 3 
Aquilegia chrysantha, guldakleja, 2 
A. vulgaris, akleja, 1 
Aster alpinus, alpaster, 2-3 
Astrantia major, stjärnflocka, 2-3 
Baldingera arundinacea var. picta, trol. randgräs, 1-2 
Bellis perennis, tusensköna, 1-2 
Cerastium tomentosum, silverarv, 1-2 
Convallaria majalis, liljekonvalj, 2 
Corydalis nobilis, sibirisk nunneört, 1 
Dianthus barbatus, borstnejlika, 1-2 
Helleborus niger, julros, 3-4 
Hieracium aurantiacum, rödfibbla, 1 
Iris germanica, trädgårdsiris, 3 
Lilium tigrinum, tigerlilja, 2 
Myosotis alpestris, alpförgätmigej, 1 
Papaver alpinum, alpvallmo, 1 
P. bracteatum, jättevallmo, 3-4 
Polemonium caeruleum, blågull, 1 
Primula auricula, vildaurikel, 1-2 
P. veris, gullviva, 1-2 
Rheum palmatum, flikrabarber, 1-2 
Saxifraga crassifolia, bergenia, 1-2 
Scabiosa alpina, 2 
Sedum aizoon, gyllenfetblad, 1-2 
Stipa pennata, fjädergräs, 2-3 
Tanacetum vulgare, renfana, 1 
T. vulg. var. crispum, krusbladig renfana, 1-2 
Trollius europaeus, smörboll, 1 
Viola odorata, luktviol, 2 
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2b. Ur SJ:s årsredogörelser för trädgårds- och planteringsväsendet 

Följande växter är antecknade vid inventering "i växthus och trädskola" vid slutet 
av angivna år för växtdepån i Östersund. Siffrorna inom parantesen anger antalet 
av respektive art eller sort. I de handskrivna förteckningarna står endast de 
latinska namnen. För de svenska har Hylander 1977 ochLorentzon 1994 använts. 
Har inte dessa källor givit något besked har det svenska namnet utelämnats. I 
något fall har handstilen varit svårtydd. Namnet i fråga har då försetts med ett 
"(?)". Den alfabetiska ordningen har korrigerats men inte den latinska stavningen. 

1891 I VÄXTHUSET: 
Acacia lophanta (33), rumsakacia 
Achyranthes Lindeni (770), höblomster 
Adianthum formosum (7) 

Agave americana (25), agave 
Aralia Sieboldi (22), aralia 
Artemisia argentea (6), silvermalört 
Aspidistra elatior (2), aspidistra 
Asplenium bulbiferum (3), groddbräken 
Begonia (knöl-) (400), knölbegonia 
Calceolaria rugosa (115), busktoffel 
Canna indica (200), kanna 
Chrysanthemum frutescens (143), buskmargerit 
C. indicum (4), krysantemum 
Cuphea platycentra (22), bägarblomma 
Dracaena congesta (9) 

D. Draco (2), drakblodsträd 
D. indivisa (55), praktdracena 
Evonymus i tvänne arter (35), benved 
Fuchsier div. varieteter (350), fuchsia 
Gladiolus Brenchleyensis (85) 
Gnaphalium tomentosum ( 428), grå kattfot 
Gynerium argenteum (62), pampasgräs 
Heliotropium peruvianum (88), heliotrop 
Kleinia repens ( 450), kleinia 
Lobelia erinus 'Wacht am Rhein' (160), kaplobelia 
L. fulgens 'Queen Victoria' (325), praktlobelia 
Lonicera brachypoda (43) 
Matricaria eximia (230), mattram 
Mentha pulegia (5 lådor), polejmynta 
Mesembryanthemum cordifol. fal. var. (80), hjärtreva 
Pelargonium, div. var. (1 055), pelargon 
Phalaris arundinacea picta (172), randgräs 
Phormium tenax (5), nyzeeländskt lin 
Salvia officinalis tricolor (52), kryddsalvia 
Santolina Chamaecyparissus (167 samt 7 lådor), grå helgonört 
Sempervivum (25 lådor), t aklök 
Thymes citriodorus fal. marg. (175) 
Vinca major fal. var. (3) 
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1891 I TRÄDSKOLAN: 
Acer platanoides (20), skogslönn 
Alnus incana (242), gråal 
Amelanchier Botryapium (126), häggmispel 
Betula alba (2 718), glasbjörk 
Caragana arborescens (6 465), sibirisk ärtbuske 
Cornus alba och sibirica (96), rysk kornell och korallkornell 
Crataegus coccinea (l 000), amerikansk hagtorn 
Lonicera coerulea (100), blåtry 
L . tatarica (l 464), rosentry 
Populus balsamifera (125), balsampoppel 
P. cordata (223) 
P. laurifolia (75), lagerpoppel 
Prunus padus (l 215), hägg 
Rhamnus frangula (50), brakved 
Ribes nigrum och rubrum (600), svarta och röda vinbär 
Salix div. arter (698) 
Sambucus racemosa (2 150), druvfläder 
Sorbus aucuparia (619), rönn 
Spiraea sorbifolia (210), trol. rönnspirea 

1899 I VÄXTHUSET: 
Achyranthes Lindeni (325), höblomster 
Adianthum formosum (7) 
Agave americana (12), agave 
Aralia Sieboldi (60), aralia 
Artemisia argentea (14), silvermalört 
Aspidistra elatior (7), aspidistra 
Asplenium bulbiferum (7), groddbräken 
Begonia hybrida (926), knölbegonia 
Chrysanthemum frutescens (100), buskmargerit 
Dactylis glomerata fol. var. (80), vitbrokig hundäxing 
Dracaena indivisa (50), praktdracena 
Echeveria glauca ( 40) 
Evonymus japonicus (26), japansk ben ved 
Fuchsia div. var. (70), fuchsia 
Gladiolus Brenchleyensis (300) 
Gynerium argenteum (25), pampasgräs 
Heliotropium peruvianum (170), heliotrop 
Hyacinthus candidus (166), kaphyacint 
Kleinia repens (200), kleinia 
Lavatera arborea (3), jättemalva 
Libonia fioribunda (3), vinterjakobinia 
Lobelia erinus 'Wacht am Rhein' (75), kaplobelia 
L. fulgens 'Queen Victoria' (2 500), praktlobelia 
Lonicera brachypoda reticulata (3) 
Matricaria eximia (72), mattram 
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Mentha pulegia (3 lådor), polejmynta 
Mesembryanthemum cordifol. fol. var. (48), hjärtreva 
Montbretia crocosmiaflora (800), montbretia 
Pelargonier grönbladiga (806) 
P. hvitbrokbladiga (282) 
P. lateripes (10) 

Penstemon hybridum (23), purpurhatt 
Phormium tenax (2), nyzeeländskt lin 
Polemonium coeruleum fol. var. (63), blågull 
Salvia officinalis tricolor (33), kryddsalvia 
Santolina chamaecyparissus (70 samt 3 lådor), grå helgonört 
Sedum carneum (?)( 4 lådor) 
Sempervivum (8 lådor), taklök 
Vinca major fol. var. (3) 

1899 I TRÄDSKOLAN: 
Parkväxter 
Alnus incana (96), gråal 
Amelanchier Botryapium ( 439), häggmispel 
Betula verrucosa (524), vårtbjörk 
Caragana arborescens (3823), sibirisk ärtbuske 
Elaeagnus argentea (7) silverbuske 
Larix sibirica (200), sibirisk lärk 
Lonicera tatarica (35), rosentry 
Populus balsamifera (204), balsampoppel 
P. laurifolia, buskar (76), lagerpoppel 
Potentilla fruticosa (174), ölandstok 
Prunus padus, buskar (115), hägg 
Ribes aureum (76), gullrips 
R. rubrum och nigrum (285), röda och svarta vinbär 
Rosa rubrifolia (244), daggros 
Salix div. arter (473) 
Sambucus racemosa (689), druvfläder 
Sorbus aucuparia, träd (350), rönn 
Spiraea sorbifolia (116), trol. rönnspirea 
Syringajosikaea (155), ungersk syren 

Bärbuskar 
Krusbärsbuskar (103) 

Perenna blomsterväxter 
Aquilegia coerulea (150), pastellakleja 
A. flabellata (100), japansk akleja 
A. species? (75) 
Aster alpinus (75), alpaster 
Delphinium flera sorter (200), riddarsporre 
Dianthus barbatus (300), borstnejlika 
D. caryophyllus (200), trädgårdsnejlika 
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Digitalis au rea ( 100) 
Digitalis gloxiniaefiora ( 100) 
D. grandifiora (100), gul fingerborgsblomma 
D. purpurea (100), fingerborgsblomma 
Lychnis grandifiora (75) 
Oenothera missouriensis (200), storblommigt nattljus 
Polemonium coeruleum (150), blågull 
Potentilla formosa (75) 
Veronica grandis (125) 
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3. Personalier 

Nedanstående uppgifter har samlats under arbetets gång och redovisas för 
att ge en fylligare bild av personerna som omtalas i texten. Informationen 
är inte fullständig och alla nämnda personer finns inte medtagna. Skulle 
listan göras fullständig krävs det ingående studier i folkbokföringsböcker, 
vilket ligger utanför detta arbete. 

Abelin, (Carl) Rudolf (Zacharias); (1864-1961) från Skåne. Trädgårds
man och pomolog med trädgårdsutbildning vid Rosenborgs trädgårdar i 
Köpenhamn. Moderniserade svensk fruktträdsodling och engagerade sig 
i trädgårdsanläggningskonsten genom sina skrifter och sin anläggning 
Norrvikens trädgårdar i Båstad från 1906.1 

Bergius, Peter Johan; (1730-1790) från Vittaryds församling i Krono
bergs län. Lärjunge till Carl von Linne, utbildade sig till läkare och blev 
professor i naturalhistoria och farmaci i Stockholm. Valdes 1758 in i 
Vetenskapsakademien. Hans intresse för hortikulturen var stort, och han 
testamenterade sin egendom Bergielund till Vetenskapsakademien för att 
det där skulle upprättas en trädgårdsskola och en trädskola. 2 

Bergsten, Alexander Wilhelm; ( 1855-1937) född på Åby i Gråmanstorps 
socken nära Klippan i Skåne. Utbildade sig till apotekare i Helsingborg. 
Flyttade till Stockholm 1877 där grosshandlarfirman Bergsten & Ernst 
startades sju år senare. Firman blev en av landets ledande inom vitvaru
och trikåbranschen. 1908 förvärvade han Enaforsholm, en egendom på 217 
hektar i västra Jämtland. Där utövade han sina intressen målning, fotogra
fering, jakt och fiske från midsommar till septembers början medan vintern 
tillbringades på Waldemarsudde, där han var granne till prins Eugen. 
Enaforsholm testamenterades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.3 

Cederpalm, Enoch; (1867-1938). SJ:s trädgårdsdirektör 1910-1938.4 

Enander, Sven Johan; (1847-1928) född i Torsås församling söder om 
Kalmar. Tidigt botaniskt intresserad. Utbildad till präst i Uppsala. För
sörjde sig under tiden bl.a. som informator i Hede socken i Härjedalen där 
han gjorde botaniska exkursioner i fjälltrakterna. Prästvigd 1883 för 
Härnösands stift och verksam i södra Härjedalen. Vald till kyrkoherde i 
Lillhärdals församling 1889, en tjänst som han hade intill sin död. Riks
dagsman 1903-1908. Nådde störst ryktbarhet som botanisk samlare och 
forskningsresande främst inom pil-och videsläktet och kalladesSalixprästen, 
ibland Salixkungen. Utgav 1905-1910 tre s.k. fasciklar innehållande flera 
tusen herbarieexemplar och fotografier av Salix-släktet. Ordnade ettsalicetum, 
en videlund, vid prästgården i Lillhärdal. Gjorde exkursioner jorden runt från 
1905. Dog under en sådan resa på ett hotell i Victoria, USA.5 

1 SMK 1942, Bd 1 
3 Malmström 1955 
5 Falck 1957 

2 Lind 1935, s. 327-339 
4 Arne Ljungman 1993 
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Eneroth, Olof; (1825-1881) född i Brännkyrka i Stockholms län. Stude
rade trädgårdskonst på Säfstaholm från 1853. Blev året därpå filosofie 
doktor. Förestod Svenska Trädgårdsföreningens skola från 1857. Skolan 
utökades då i omfattning vad gällde både längd och elevantal. Var på grund 
av sjukdom tvungen att sluta sin tjänst 1861.6 Trädgårdsdirektör på 
Statens Järnvägar i tio år (1862-1872) innan sjukdomen ånyo satte stopp.7 

Poet och en stor ivrare för skol verksamheten. Skrev dessutom flera böcker: 
Trädgårdsodling for allmogen 185 7, Trädgårdsodling och naturfdrskönings
konst 1853-63, Om Sveriges fruktträdsodling etc 1862, Om skolträdgårdar 
och seminarieträdgårdar 1862 samt det största och mest grundläggande 
verket Handbok i svensk pomologi 1864-1866.8 

Engberg,August;(1852-1924). LänsträdgårdsmästareiNorrbotten 1876. 
Flyttade 1884 från Luleå till Härnösand och blev föreståndare för Väster
nor rlands läns trädgårdsförenings trädgårdsskola. Övertog både plant
skola och skola när föreningen upplöstes 1905. Verksam där till 1920.9 

Farup, William; (1824-1893) född i Tronstad, Husums församling i Buske
ruds amt i Norge. Utbildade sig till ingenjör bl.a. i Tyskland. Inspektor 
1855 för Ljusnedals bruk och från och med 1858 förvaltare av Sveriges då 
största gods intill sin död. Intresserad av förbättringar inom jordbruket. 
Ordförande i Hede kretsavdelning av Jämtlands läns hushållningssällskap. 
Landstings- och riksdagsman (1876-1879, 1882-1890).10 

Hellman, F.; (?-1887) SJ:s trädgårdsdirektör efter Eneroth 1872 till 1887.11 

Horney, Torkel; (1860-1951) född i Sundsvall. Utbildad läkare. Stude
rade sanatorier i Tyskland och Schweiz. Gifte sig med Jonsson Mankels 
dotter och startade tillsammans med sin svärfar Sveriges första privata 
sanatorium för 1 ungtuberkulossj uka i Mörsil 1891. Verksam där till 1941. 12 

Jansson, Olof; (1888-1963) uppväxt i Östersund. Fadern tågmästare. Stu
derade vid Uppsala universitet men övergick till folkskolläraryrket och fick 
tjänst i Ljusnedal 1921. Gifte sig med Erika Ljungberg från byn. Engagerade 
sig i Fornminnesparken och skötte den efter dess grundare Eric Fundins död 
1925. Utforskade de gamla pilgrimsvägarna och lärde bygdens människor att 
odla grönsaker och att äta svamp bl.a. genom att ordna en skolträdgård vid 
Ljusnedals folkskola. Hade goda kontakter med trädgårdsmästarna i Öster
sund och "höll på" hushållningssällskapet.13 

Jonsson Mankel, Jon; (1840-1899) levde hela sitt liv i Mörsil. Drev till
sammans med sin hustru Kristina Mörs ils järn vägshotell från 1882, det år 
då järnvägen mellan Östersund och Storlien blev klar. På familjens egen
dom Mycklagård öppnades 1891 Mörsils sanatorium, Sveriges första 
privata. Det drevs tillsammans med svärsonen, doktor Torkel Horney. 14 

6 Lind 1935; NF 1907, Bd 7 7 Planteringar 1906 8 NF 1907, Bd 7 
9 Krekula 1982; Lind 1935 10 SMK 1956, Bd 15 11 Ame Ljungman 1993 

12 Järnfeldt-Carlsson 1988; 13 Björkquist 1963; 14 Järnfeldt-Carlsson 1988 
JLM Sigrid Gudmundsson 1993 
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Kempe, Seth (Michael); (1857-1946) född i Härnösand. Industriman inom 
trä varubranschen. VD och disponent för flera sågverk och pappersmassefabriker. 
Arbetade tillsammans med sinhalvbror Frans Kempe (184 7-1924). (Deras farbror 
Wilhelm Henrik Kempe startade Ljusne-Voxna AB 1881.) Båda ivrade för det 
norrländska skogs-och jordbruket och satte igång olika försök. Tillsammans ägde 
de Visjö egendom öster om Storlien där de en tid drev ett mejeri innan Seth M. 
Kempe övertog stället. 1908 ledamot av Kungl. Lantbruksakademien. Donerade 
1930 Söråker; en egendom utanför Härnösand, till en skola för trädgårds
utbildning som drevs till 1967. Skapade Drafle arboretum på Drafle utanför 
Härnösand, en enastående försöksodling av buskar och träd, främst barrträd. 
1940 fanns 125 barrträdsarter och 336 olika sorters buskar och lövträd.15 

Lagerqvist, (Johan) Hugo (Alfons); (1852-?) SJ:s distriktsträdgårdsmästare i 
Östersund 1882-191 7. Östersunds stadsträdgårdsmästare 1917-1927. 16 

Lindgren, Erik; (1828-1911) född i Uppland. Utbildad på Experimental
fältet i Stockholm. Tjänstgjorde som föreståndare för Skaraborgs läns 
trädgårdsförenings trädskola i Skara 1858-1863. Trädgårdsmästare, fr. o. m. 
1879 med titeln direktör, och lärare på Experimentalfältet under nära 37 
år. Blev under den tiden en föregångsman inom svensk trädgårdsodling. 
Riddare av Vasaorden 1879. Valdes åtta år senare in i Kungl. Lantbruks
akademien. Utgav flera skrivna arbeten, mellan åren 1862-1902 Tidning 
for trädgårdsodlare och 1872-187 4 Handbok i svenska trädgårdsskötseln .17 

Lundström, Anders; (1781-1865) född i Risinge socken i Östergötland. 
Utbildad till trädgårdsmästare på Bergianska trädgårdsskolan. Drev 1822-
1860 Bergianska trädgården med glans. Skrev Handbok i trädgårdsskötseln 
1831, vilken belönades med Vetenskapsakademiens medalj. Ledamot av 
Kungl. Lantbruksakademien 1837. Invald i Vetenskapsakademien 1839. 
Riddare av Vasaorden 1843. På sin tid Sveriges främste trädgårdsman.18 

Montgomery, Gustaf Adolf; ( 1791-1861) född i Finland och verksam som 
militär. Deltog i finska kriget 1808-1809 och i det norska 1814. Major 1818 
vid Jämtlands regemente och överste i armen 1835. Ledare och disponent 
1834-1841 för Huså kopparverk, som "under hans kraftiga ledning rikt 
uppblomstrade". Landshövding i Jämtlands län ett knappt år 1842 och 
därefter i Västerbotten fram till 1856.19 

Miiller, Daniel (Andreas Joakim); (1812-1857) född i Tyskland och 
utbildad bl.a. vid Greifswalds botaniska trädgård. Tjänstgjorde 1841-1850 
som Svenska Trädgårdsföreningens trädgårdsmästare eller gartner och 
ansvarade för både föreningens trädgård och skola. Örtagårdsmästare vid 
Uppsala universitet 1852-1857. Avled i kolera vid endast 45 å rs ålder. 20 

Skrev 1848-1853 Trädgårdskötsel, del 1-3. Den första delen med titeln 
Theoretisk -praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.2 1 

15 SMK 1948, Bd 4; SBL 1977, Bd 21 16 Öberg 1929 
17 Lind 1935, s. 327-339 18 Lind 1935, s. 327-339 
19 Kardel! 1917 20 Andersson et al 1992, s. 38; Lind 1935 
21 Halldor 1935, s. 435-499 
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Mörner, Robert; (1866-1961) greve och officer från Stockholm. Hade stor 
del i att folkhögskolan i ÅB, nordväst om Östersund, kom till. Var skolans 
föreståndare från starten 1901 fram till 1928. Under den tiden växte 
skolan så att den förutom den rena folkhögskolan kom att omfatta lanthus
hållsskola, spädbarnshem med barnsköterskeskola samt försöksstation 
för köksväxtodling. Ivrade för trädgårdsodling i Norrland bl.a. genom att 
utge Trädgårdsodling i Jämtland. Dess möjlighet och betydelse. 22 

Ocklind, Jon och Maria; ( 184 7-1925 respektive 1856-1936) drev pensio
nat i Ocke 1884-1919. Maria kom från Skåne och Jon från Ocke. De var träd
gårdsintresserade och anlade en trädgård med råd från länsträd-gårds
mästare Öberg och växter från Engbergs plantskola i Härnösand. Jon var 
medlem i Jämtlands läns trädgårdsodlareförening från starten 1894.23 

Pettersson, Olof; (1842-1934) bror till Jon Ocklind. Tillsammans anlade 
de ett uppfordringsverk intill ångsågen i Ocke på 1880-talet. Olof gick 
under namnet Farbror Olle och gjorde mycket för den västjämtska turis
men bl.a. genom att uppföra turiststationen Ström vallen vid Sällsjön. 24 

Pihl, Axel; ( 1838-1927) föddes i Klara församling i Stockholm. Efterträdde 
Carl Stenberg 1861 på Experimentalfältet men innehade tjänsten endast 
under 2 år. Därefter lärare på Svenska Trädgårdsföreningens elevskola. 
Avancerade 1872 till föreståndare för både skolan och trädgården där och 
bibehöll tjänsten till föreningens upplösning 1911. Redaktör för Svenska 
Trädgårdsföreningens tidskrift mellan åren 1878 och 1905.25 

Reuterswärd, (Nils) Gösta; (1892-1977) trädgårdsarkitekt med studier 
vid bl.a. Adelsnäs trädgårdsskola 1915-1917 och Köpenhamns teknolo
giska institut m.fl. platser utomlands. SJ :s trädgårdsdirektör 1938-1961. 26 

Ringius, L. A.; verksam omkring 1860-1900. Telegrafkommissarie i Piteå 
och en känd trädgårdsivrare i Norrbotten. Testade olika växters härdig het 
vid sitt hem. I sina många skrifter tog han upp problemen med att intres
sera norrbottensbefolkningen för trädgårdsodling. Det var inte så mycket 
klimatet som satte hinder i vägen utan mer växternas ursprung, transport
svårigheter och människors fördomar. En av initiativtagarna till hushåll
ningssällskapet i Norrbotten och Norbottens Läns Trädgårdsförening.27 

Stenberg, Carl; (1785-1872) Trädgårdsmästare på Experimentalfältets 
trädgårdsmästare i Stockholm 1834. Fick året därpå även ansvaret för 
trädgårdsskolan. Erhöll många utmärkelser under sina drygt 28 år där; 
titeln "oeconomie-Directeur" 1841, året därpå Kungl. Lantbruksakademi
ens stora silvermedalj och 1856 en guldmedalj av Oscar I. Omtyckt som 
lärare trots informell undervisning. Erik Lindgren var en av eleverna.28 

22 Rolen & Thomasson 1990; SMK 1948, Bd 4; JLM 
24 Olsson 1905, s. 197; Folkwar 1939; JLM 
26 Arne Ljungman 1993; SMK 1949, Bd 6 
28 Lind 1935, s. 327-339 
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Strandberg, Johannes Ludvig Christian; (1821-1882) född i Sörmland. 
Läkare i Mörsil på 1850- och 60-talen. Bosatt i Eggen där "Johannesro" 
uppfördes med bord och jordsoffor och en samling märkliga stenar från när 
och fjärran. "Där satt den spirituelle värden fina sommarkvällar med A.E. 
Nordenskiöld, Elias Sehlstedt m.fl. och njöt av omgivningens skönhet".29 

Sundius, (Carl) Agathon (Leonard); (1852-1910) anställd av Träd
planterings- och Trädgårdsföreningen i Örebro län som lärare och träd
gårdsmästare 1881-1884 utan vidare ekonomisk framgång för föreningen. 
Skrev 1883 Lärokurs i trädgårdsodling och trädgårdsanläggningskonst. 
Förbättrad och tillökt af Ag. Sundius. Från 1887 trädgårdsdirektör för SJ 
till sin död 1910.30 

Åslund, Jonas; (1837-1916) föddes i Medelpad och kom från en familj med 
konstnärlig ådra och en tradition av kronofogdar och länsmän. Tog studen
ten i Uppsala och tjänstgjorde sedan som notarie vid Kungliga Tullverket 
i Stockholm. Utbildade sig till musikdirektör i fiol och orgel. Blev lands
kanslist i Östersund strax innan han fick tjänsten som kronolänsman i 
Lillhärdal 1865. Gifte sig med Hilda Boberg som kom från en prostfamilj 
i Värmland. Paret fick 10 barn. Byggde gården Åkersberg i Lillhärdal och 
tjänstgjorde där som juridiskt ombud för Ljusne-Voxna AB. Gjorde för 
företagets räkning flera hemmans- och skogssköp i Härjedalen. Kom 
genom resorna i kontakt med byn Malmagen där familjen byggde det som 
skulle bli Fjellnäs Högfjellspensionat. Lämnade 1882 sin länsmans
befattning och bodde först i Örebro, sedan i en villa i Södertälje på 
vintrarna, medan somrarna tillbringades i Malmagen. Bodde från och med 
1893 i Fjellnäs året runt. 1901 gick pensionatsverksamheten i konkurs, 
men drevs ändå fram till 1908. Då flyttade familjen till Funäsdalen där 
Jonas Åslund slutade sina dagar.31 

Öberg, (Lars) Johan; ( 1861-1934) född i Södermanland. Intresserade sig 
tidigt för trädgårdsskötsel och praktiserade på flera gods i Södermanland. 
Började 1882 på Kungl. Lantbruksakademiens trädgårdsskola på Experi
mentalfältet i Stockholm och erhöll fullständig trädgårdsmästarexamen 
1884. Länsträdgårdsmästare samma år i Jämtlands län fram till sin pen
sionering 1928. Tillhörde stadsfullmäktige 1917-1930. Skrev 1929 Histo
rik rörande trädgårdsodlingen i Jämtlands län "på föranstaltande av 
länets trädgårdsodlaresällskap". 32 

29 Olsson 1905, s. 66; Folkwar 1939, s. 220-221; JLM 
31 Bergstöm 1982, s. 7-12 

30 Lind 1935; Arne Ljungman 1993 
32 Kardell 1917 

151 



152 



4. Arkivstudier 

Arkiv, museer och institutioner har främst kontaktats under 1993. Under 
1995 har en viss komplettering skett, vilket framgår nedan. Anmärknings
värt är att flera förfrågningar kan behövas för att nå resultat. 

Antikvariska-topografiska arkivet, 08-7839000, Riksantikvarieäm
betet, Stockholm. 
Resultat: Inget i första sökningen. Inget efter skriftlig förfrågan heller. 
1995: Bildmaterial finns på kyrkor i respektive socknar. 

Dialekt- och Folkminnesarkivet, 018-156360, Uppsala. 
Kontaktperson: Anna Nylander. 
Resultat 1995: Inget på uppräknade anläggningar. Kan finnas uppgifter 
under relevanta ämnesord för respektive landskap. 

Gävleborgs länsmuseum, 026-652065, Gävle. 
Kontaktperson: Ann Nilsen. 
Resultat: Trädgårdshistoriskt bildband, "Råd om gamla trädgårdar" (folder) 
och fotografi på tapetgrupp från Ljusne-Voxna AB. 

Hallwylska museet, 08- 6664499, 6664491, Stockholm. 
Kontaktperson: Ingalill Jansson. 
Resultat: Skall finnas ett fotografi från Hallwylska sanatoriet i Mörsil, 
men det var borttaget ur arkivet. 

Hjärt- och Lungfonden, 08-4110174, Kungsgatan 30, Stockholm. 
Kontaktperson: Tove Bångstad 
Resultat: Fotografier från Mörsil. 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 08-6690960, Hornsbruksgatan 
28, Stockholm. 
Kontaktperson: Dahlström. 
Resultat: Inget. 

Härjedalens fornminnesförening, 0684-21885, Funäsdalen. 
Kontaktperson: Marie Wagenius. 
Resultat: Fotografier från Ljusnedal och Fjällnäs. Muntlig bekräftelse på 
att det fanns ett duvslag vid Ljusnedals herrgård. 

Jämtlands Läns Hushållningssällskap, 063-30040, Ås. 
Kontaktperson: Margareta Larsson. 
Resultat: Jämtlands Läns Kungl. H ushållningssällskaps handlingar; fram
för alltlänsträdgårdsmästarens årsredogörelser, Kongl. Svenska Lantbruks
Academiens annaler, Tidskrift för Lantmanna- och Kommunal-Ekonomien 
m.fl. skrifter. 

153 



Jämtlands Läns Museum, JLM. 063-127125, Östersund. 
Resultat ur bildarkivet: Fotografier vid Huså och Ljusnedals herrgårdar, 
Fjellnäs Högfjellshotell, Ljusnedals skola, Mörsils järnvägsstation och 
sanatorium, Ocke pensionat och jaktvillan i Bodsjöedet. 
1995: Uppgifter vid olika porträttfotografier. Fotografier vid Huså och 
Ljusnedals herrgårdar, Enaforsholm, Enafors Turisthotell, Skalstugan, 
Tännäs potatisåkrar och Ocke hållplats. 

Jämtlands läns Landsting, 063-147500, Östersund. 
Kontaktperson: Arkivet: Maud Lidfors. 
Resultat: Inget. 
Kontaktperson: Fastighetsförvaltningen: Solweig Nesterud. 
Resultat: Situationsplaner från 1958 och 1965 på Mörsils sanatorium. 

Kalls sockenarkiv, 0647-41083, Kalls pastorsexpedition. 
Kontaktperson: Anders Borgström. 
Resultat: Fotografier ur Ullbergs böcker m.fl. över Huså herrgårdspark. 
Lagaskifteskartor över Kalls socken. 

Krigsarkivet, 08-7826985, Stockholm. 
Resultat: Inget i första sökningen. Inget efter skriftlig förfrågan heller. 

Landsarkivet, 063-108485, Östersund. 
Kontaktperson: Kjell Hoffman. 
Resultat: "Plan-ritning öfver Byggnaderne i Ljusnedals Bruksgård, 1868". 

Lantmäteriets arkiv, Överlantmätarmyndigheten, 063-146520, Östersund. 
Resultat: Sockenkartor över Tännäs och Kall (saknade beskrivning) samt 
Mörs il. Flera lagaskifteskartor som vi in te tog fram på grund av deras stora 
och otympliga storlek (Tännäs, Storlien). 

Lantmäteriverket, 026-153000, Gävle. 
Kontaktpersoner: Arkiv: Karin Johansson. Foto: Håkan Eriksson. 
Resultat per telefon: Huså; "Geomet? avmätn å Gustafs och Carlberg 
Kopparverks hemägor", LA Burman 1767 (bruksinspektor Erik Bark hade 
kryddgård). Kalls sockenbeskrivning 1848-51 med karta; inget av intresse. 
Mörsil: "Gränsbestämning omkring socknens lägenheter", August Sandler 
1896-1897 (park med barr- och lövskog). 
1995: Lagaskifteskarta över Enaforsholm från 1885. 

Nordiska museet, Arkiv och Folkminnesarkiv, 08-66644600, Stock
holm. 
Kontaktperson: Åsa Thorbech. 
Resultat: Inget utifrån första skriftliga förfrågan. 
1995: Bildmaterial finns i det s.k. herrgårdsarkivet som bl.a. rör Ljusned
als bruksherrgård och folkskola, Huså bruksherrgård, Mörsils sanatorium 
och Enafors turisthotell. Telefonsamtal med Johan Åkerlind om gräsklip
pare och sekatörer gav inget. 
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Riksarkivet, 08-7376375, Stockholm. 
Resultat: Ljusnedal i statlig ägo 1893, men inte med i arkivets register. 

SJ:s Arkiv, 08-7623250, Värtan, Stockholm. 
Kontaktperson: Arne Ljungman. 
Resultat: "Årsredogörelser- trädgårds- och planteringsväsendet." Beteck
nad Bbr, F III; Volym 1 från 1891 till volym 16 från 1906. Ritningar från 
Storlien daterade 1931 av Enoch Cederpalm. Meritförteckningar för några 
av SJ:s trädgårdsdirektörer samt Lagerqvists födelsedatum. 

SJ:s Bibliotek, 08-7623247, Stockholm. 
Kontaktperson: Johan Selme. 
Resultat: Utdrag ur "Statens Järnvägar 1856-1906" respektive dito "1906-
1931" samt "Föreskrifter rörande användandet och skötseln af Statens 
jernvägars gräsbärande eller för plantering afsedda mark" 1879 och PM 
(n:o 13) rörande planteringsskötseln 1897. 

SJ:s Järnvägsmuseum i Gävle, 026-144595, 106448, Gävle. 
Kontaktpersoner: Lars-Olov Karlsson och Kjell Pallen. 
Resultat: Fotografier frånjärnvägsstationerna i Östersund, Åre och Storlien 
samt Östersunds växtdepå. 

SJ:s Ritningsarkiv, 08-7625027, Stockholm. 
Kontaktperson: Hans Persson. 
Resultat: Inget. 

Stockholms Enskilda Bank, Arkivet: 08-7638415, Stockholm. 
Hade hand om Fjellnäs Högfjellssanatorium när det gått i konkurs år 1901. 
Kontaktperson: Gert Nylander. 
Resultat: Inget. 

Svensk arkivinformation BEDA, 0621-10510, Junsele. 
Innehåller brandförsäkringarförflera bolag, bl.a. Brandförsäkringsverkets. 
Sökning görs sockenvis. 
Resultat: Inte undersökt närmare på grund av kostnad. 

Tekniska museet, föremålsavdelningen, 08-6631085, Stockholm. 
Resultat: Gräsklippare serietillverkades i England 1832. Motorgräsklippa
ren kom 1902 i England. 
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