
2. Statens Järnvägars planteringar 

Statens Järnvägar är den institution som tillsammans med hushållnings
sällskapen har betytt mest för trädgårdsodlingens och trädgårdskonstens 
spridning i norra Sverige. Företrädarna för bolaget satsade medvetet och 
engagerat på att försköna stationsområdena redan frånjärnvägsbyggandets 
början, av flera skäl. 

För det första var det rent estetiskt. Man ville ersätta den natur man 
förstört genom att så gräs, plantera träd, buskar och blommor samt att 
anlägga hela parker och trädgårdar. Järnvägsstationen var den byggnad 

Figur 47. Esp lanaden vid Strandgatan i Östersund norrut planterad med 
jämtlandspoppel (Populus balsamifera 'Elongata') 1883. Efter knappt 60 år var 
det tvunget att ta ned den då j ärnvägen skulle elektrifieras. (Fotograf och årtal 
okända, Föreningen Gamla Östersunds fotosamling, med tillstånd au FGÖ.) 
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som stod för framtidstron i samhället. Därför placerades den ofta centralt 
och gator och hus intill byggdes för att svara upp mot denna viktiga 
byggnad. Det var därför viktigt att också miljön ikring blev representativ. 

För det andra var det en praktisk-ekonomisk nytta och kanske rent av 
en nödvändighet. Banvaktare och stationspersonal försågs med mark för 
att odla grönsaker, frukt och bär som bidrag till sin försörjning. SJ 
bekostade anläggandet medan personalen därefter stod för skötseln. 1 

För det tredje fungerade vissa planteringar som skydd mot snödrev, 
stormar och eldspridning. Det sistnämnda var orsaken till att en poppel
alle planterades utmed Strandgatan i Östersund 1883 (fig. 46). Träden 
skulle ge skydd mot gnistbildning och rök från tågen. Skyddsplanteringar
na utmed banorna var SJ:s största planteringsföretag. De rena prydnads
planteringarna var en förhållandevis liten del av planteringsverksamheten. 

För det fjärde fanns det ett pedagogiskt syfte. Människor som bodde 
intill eller färdades med järnvägen skulle inspireras att odla och pryda sina 
tomter genom SJ:s goda exempel. SJ lade ned mycket arbete på att testa 
hur långt norrut man kunde plantera olika växter och vilka gräsarter som 
trivdes var vid landets stationer, banvaktarstugor och på banvallarna. Så 
småningom utformades diagram som visade härdigheten utifrån de vunna 
erfarenheterna.2 Det underlättade naturligtvis för andra att slippa göra 
om misstagen och istället välja växter som de med egna ögon såg gick att 
odla. Figurerna 48 och 49 visar vilka träd, buskar respektive blommor som 
ansågs härdiga var. 
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7'rtlden.i:. namn Trädens namn 

l Afvenbok, Carpinus betulus. 14 Cypress, Cupressus lawsoniana. 27 Plomnwn, Prunus domestica. 
2 Grdal, Alnus incana. 15 Ek, Quercu• robur. 28 Balsampoppel, Pop. balsam,fera. 
3 Klibbal, Alnus glutinosa. 16 Gran, Picea excelsa. 29 Lagerpoppel, Populus laurifolia. 
4 Alm, U/mus monlana. 17 Hä(Jr,. Prunus padus. 30 Silfverpoppel, Populus alba. 
5 Pyramidalm, U. m . exoniensis. 18 Körsh/J~g, Prunus virginiana. 31 Piiron, Pyrus communfa. 
6 Dvärgafe!,_ odl., Pyrus malus var. 19 KaslanJ, A::sculus hippocastanum. 32 O/lkla akacia, Robinia pseud• 
1 Vaxape , l'yrus prunifolia. 20 Körsbär, Prunus cerasus. 33 acacia. 
8 Ask, Fraxinus excelsior. 21 Lind, Tilia vulgaris. 34 Rönn, Sorbu.< aucuparia. 
9 Asp, Pop_ulta tremula. 22 Sibiriskt larkt1·äd, Lari.t: sibirica. 35 Vanlig tall, Pinus •ylvestris. 

10 DvO.rgbJörk, Betula nana. 23 Lönn, Acer platanoides. 36 Brödtall, 1-'inus cembra. 
l I Vanlig björk, B. odorata (alba). 24 Oxel, Sorbus scandica. 37 Piktagran, A.bies •ibirica. 
12 OrnO.sbjärk, B. verrucosadalecarl. 25 Hvitpil, Salix alba. 38 Tuja, Thr,ja occidentali5. 
13 Bok, Fagus sylvatica. 26 Jolsterpil, Salix pentandra. Grd valnöt, Juglans dneria. 

Figur 48. Dingram med de nordligaste stationerna får olika träd. (Planteringar 1906.) 

1 Krekula 1982 2 Krekula 1982; Rylander 1984; Klintborg 1993 
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Siffrorna hli.nuisa till motsvarande nr d hllr nedan angifna allmllnna buakvllxter. 

Vllxternas namn 

B,nued (alster), Euonymus eu- 17 
ropa,a. · 18 

2 BldhtJ.gg(blirmispel), Amelanchier 19 
botryapium. 20 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
l l 
12 

'13 

Amorfa, Amorpha 'ruticosa. 21 
Bldsllrt, Colutea ar orescens. 22 
Brakued, Rhamnus frangula. 23 
Bu:rbom , Duxu.s sernperuirens. 24 
Deut:ia, Deutzia crenala. 25 
Dru{{lllder, Sambucus racemosa. 26 
Vanlig fltJ.der. Sambucus nigra. 
Getapel, Rhamnus catharlica. 27 
Guldreg11, Cytims alpinus. 
Amertk. mdbilr (gu/drip.,), Ribes 28 

aurtum. 
Vanlig hagtorn , Crata,gus oxya• 29 

can tha. 30 
14 Bredbladig Jrautorn, C. cocrinia. 
15 Hallon, Ruhus ida,us. 31 
16 Hassel, Corylus avel/ana, 

Ml 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

Il 

I~ 

G/lllivare 
Naltavare 
Boden 
Luled 
Osterds 
Östersund 
Ldn sele 
Human 
Bollnlis 
Kila ors 
Krylbo 
Vllstan ors 
Ma.lmo 

Bangdrdar 

V(lxternas namn 

Äklrja, Aquilegia vulgaris. 
~/lllaster, Aster alplnus. 

irgiliusa.ster, Aster amellus. 
B{örnloka. Heracleum sibiricum. 
B omsterlyra, Diclytra spectabilis. 
TuJbrdcka, Saxifra1,a OO!spilosa. 
GIUl5rl (brc'lnna), rabis albida 

(al{'ina). 
Dagli/ja, Hemerocallis flaua . 
Diptam, Dictamnus albu, {fraxi-

nella). 
Randig rör{len (bandgrlis), Pha-

lari, arundinacea picta. 
Höst{loxJ Phlox paniculata (hy-

br ida 
Funkia, Funkia alba. 

13 Flkgli.tmig,j, Myosotis syluatica. 
14 Kanadagullris, Solidagocanadens. 
15 Glattgullris, Solidago glabra. 
16 llökblomster, Hieracium auran-

tiacum. 

IMI 
17 
18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

V4.rternas namn 

Ärllrlid, Caragana arbo,·escens. 32 
Videkornell, korall· o. brokbladig, 33 
KrusbiJ.r, Ribes grossu/aria. 34 
Kvitten , Cydonia 11ulgaris. 35 
Liguster, Ligustrum vulgare. 3ö 
Ölandstok. Potentilla fruticosa . '57 
Mdbär , Ribes alpinum. 38 
Silfuerotea,;ter, Ela:agn. araentea. 39 
Park· och skogsolvon . 40 
Snöbollso/uon, Viburnum opulus 41 

42 roseum. 

Vllxternas namn 

HtJ.cksyren, Syringa vulgaris. 
TrtJ.dg.-syrm, Syringa chinensis. 
Josikasyren, Syringa josika!a. 
Alptry, Lonicera alpigena. 
Bentry, Lonicera xylosteum. 
Bldtry. Lonicera ro,rulea. 
Rosm/ry, Lonicera tatarica. 
Cenlifolietörnros, Rosa centifoUa. 
Daggtörnros, Rosa rubrifolia. 
Gul tårnro~, Rosa lutea. 
Kaneltörnros, Roa:a cinnamo• 

n1ea. Schersmin, Philadelphus · coro
nariu$. 

Bjork- o. rön nspirea, Spira,a. be
tul<efolia & sorbifolia. 

43 Vildtörnros, Rosa canina. 
44 Bldvide, Sallx glauca. 
45 Korgpil, Salix viminalis. 

Smällspirea, Spircra opulifolia. 
Snabärsbuake, Symphoria race-

1uosa. 
Oxb/lr (stenmispel), Cotoneaster 

integerrimus. 

46 Lappvide, Salix lapponum. 
47 Suartuide, Salix nigriean.s. 
48 Ul/uide, Salix /anala. 
49 Röda och svarta uinbtJ.r. 

VtJ.xlernas namn IM I Vdxternas namn 

Isr,, Hyssopus officinalis. 32 Ox(Jga, 1'elekia speciosa. 
Ja obsstege, Polemonium ca:ru~ 33 Luktpion, Pa,onia albiflora (cl,i-

leum. nensis). 
Karpaterklocka, Campanula · car- 34 Vanlig pion, P. of!icinalis. 

patica. 35 Rabarber, Rheum hybridum. 
Silfverregn (silfuerknda), Poly- 36 Prydnadsrabarber, R. palmatum. 

gonum undulatum. 37 Riddarsporre. Delphinium for-
.'tl(,-aretakrage, Chrgsantemum 111asum. 

rutescens. 38 Rudbeckia, Rudbeckia laciniata . 
Rosenkrage, C. roseunt. 39 Röd-, bld· o. dubbelsippa, Ane-
Kungslius, Verbascum phceniceum. mone hepalica. 
KrolliUa, Lilium martagon. 40 Plynupirea, Spi~a aruncus. 
Lun!J-,ört, Pulmonaria sibirica 41 Sto,·kntJ.hb, Geranium sylualicum. 

fol. uar.). 42 Stormhatt, Aconitum napellus. 
Lupin, Lupinus polyphyllus. 43 Suärd.<Ulja, Iris germanica. 
Studentlgsa,Lychnis chalcedonica. 44 Ullsyska, Stachy., /anala. 
Skogslysa, Lychnis dioica. 45 Tusenskön, Bel/is perennis. 
ff,_sing, Lysimachia nummularia. 46 El,lvallmo, Papaver oriental,. 

yskmalva, Malva moschata. 47 Fjalluallmo, P. nudicaule. 
FjO.d~rn,jlika, Dianthus pluma- 48 Trlldgdrdsuifva, Primula elatior. 

rrus. 49 Hornviol, Viola cornuta. 

Figur 49. Diagram med de nordligaste stationerna for olika buskar respektive 
blomsterväxter. (Planteringar 1906.) 
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SJ :s trädgårdsdirektörer 

Organisationen för trädgårdsverksamheten inom SJ var hierarkiskt upp
byggd precis som SJ:s andra delar. Huvudansvaret låg hos trädgårds
direktören på banavdelningen. Denna tjänst tillsattes första gången 1862, 
sex år efter det att SJ startat. Under sig hade direktören en trädgårdsmäs
tare för varje distrikt som ansvarade för distriktets plantskola, växtdepån. 
I början var distrikten tre, men de blev fler allteftersom järnvägen byggdes 
ut. Östersund tillhörde det sjätte distriktet till 1898. Då gjordes en ny 
indelning så att Östersund räknades till det fjärde distriktet istället. 
Distriktsträdgårdsmästaren hade biträden till hjälp och behövdes det mer 
arbetskraft kunde personal från banavdelningen ställa upp.3 

SJ :s förste trädgårdsdirektör var den kände pomologen och filosofie 
doktorn Olof Eneroth. Han började 1862 och slutade 1872, d.v.s. tio år innan 
järnvägen nådde Västjämtland. Under hans tid hämtade man inspiration 
från de engelska trädgårdarna, hävdar Enoch Cederpalm i SJ:s minnes
skrift 1931. Det vill säga från den stil som vi kallar den "tyska stilen" och 
engelsmännen kallar "gardenesque". Det var stiliga anläggningar som 
anlades runt om i landet. Ofta formades en rundad gräsmatta framför 
stationshuset meds. k . tapetgrupper och buskplanteringar. Anmärknings
värt är att bara enstaka träd planterades i närheten av stationsbyggnader
na. De som valdes hade ofta pelarformiga eller hängande växtsätt. Stom
men i planteringarna utgjordes istället av buskar, ofta i form av friväxande 
häckar. I övrigt planterades träd i stationsområdenas ytterkanter. Det var 
t .ex. lind och alm, men däremot inte popplar som annars var vanligt. 
Största delen av arbetet på de tre plantskolorna som anlades i början bör 
ha varit att driva upp buskar samt ettårsplantor på kalljord eller i 
drivbänkar. Fruktträd och bärbuskar planterades naturligtvis också vid 
boställen och banvaktarstugor under den kände pomologens tid. 4 

Mellan åren 1873 och 1887 var F. Hellman trädgårdsdirektör vid SJ. 
Han var auditör, d.v.s. juridiskt sakkunnig bisittare i krigsrätten, men 
tydligen också trädgårdskunnig. Ja till och med artistisk, enligt SJ:s be
skrivning 1906. Han hade sörjt för vissa planteringar ett par år tidigare och 
fick nu ansvaret för dem alla. Under hans tid tillkom plantskolan i Östersund. 
Han utvecklade konsten att anlägga tapetgrupper men använde färre frukt
träd än sin företrädare. Fler träd planterades. Buskgruppema komp-lettera
des med olika trädslag där de spektakulära trädforrnema undveks. Popplar 
och pilar användes desto mer i s.k. fyllnadsplanteringar.5 

Efter Hellman komAgathon Sundius. Han hade tidigare varit förestån
dare för trädgårdsföreningens plantskola och trädgår dsskola i Örebro, 
utan större ekonomisk framgång för föreningen.6 Trots det tycks SJ:s 
planteringsväsende ha stramats upp just ekonomiskt under Sundius tid. 
De kostsamma tapetplanteringarna togs bort, man vinnlade sig om ekonomi
planteringarna igen med fruktträd och köksväxter och planteringsarbet
ena följdes upp ekonomiskt med skriftliga redogörelser varje år. Man gick 

3 Klintborg 1993 

5 Planteringar 1906 
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också in för att ta fram härdiga växter lämpliga för respektive landsända. 
Bland annat genomfördes ett enormt försöksarbete med fruktsorter. Un
der Sundius tid infördes perenner och lökväxter i prydnadsplanteringarna 
som ersättning för de ettåriga plantorna. 1906 fanns 434 stationsplante
ringar.7 Enligt uppgifter från SJ:s arkiv i Stockholm var tjänsten som 
trädgårdsdirektör en arvodesanställning. Detta innebar att det inte var en 
heltidssyssla. Sundius var även länsträdgårdsmästare i Södermanland 
och både ritade och anlade parker åt andra beställare under sin tid vid SJ 
1888-1910.8 

Efter Sundius död fick Enoch Cederpalm förtroendet som trädgårds
direktör. Han fortsatte att utveckla SJ:s växtförsök. Antalet stationsplan
teringar ökade avsevärt. Under hans tid nådde järnvägsplanteringarna 
internationellt erkännande. På en trädgårdsutställning i London 1928 visa
des svensk trädgårdskonst upp i form av foton och planer. Det svenska 
bidraget var indelat i tre delar. En avdelning visade historiska anläggningar, 
en annan innehöll på den tiden moderna anläggningar av arkitekter som 
Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz och den sista presenterade SJ:s 
planteringar. SJ fick mycket beröm och Sverige sågs som ett föregångsland i 
det här avseendet. Cederpalm efterträddes av den mycket namnkunnige 
Gösta Reuterswärd 1938. Han planerade anläggningarna efter den nya tidens 
anda med funktionalismen som ledstjärna. Reuterswärd blev den siste 
trädgårdsdirektören på SJ då han slutade 1961. Trädgårdsverksamheten 
lades ned helt först tolv år senare efter en succesiv avtrappning.9 

F. Hellman Enoch Cederpalm 

Olof Eneroth Agathon Sundius Gösta Reuterswärd 

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Figur 50. SJ:s trädgårdsdirektörer 1862-1961. Strecken under respektive namn 
visar under vilka år var och en innehade tjänsten. 

SJ :s växtdepå i Östersund 

Hugo Lagerqvist var Östersunds förste distriktsträdgårdsmästare. Han 
anställdes 1881, året innan järnvägen till Storlien invigdes. Först togs 
växterna till plantering vid de nya bansträckorna från södra Sverige, men 
redan 1883 anlades en plantskola, växtdepå, för SJ:s räkning. Depån låg 
strax norr om stadskärnan mellan Storsjön och gamla Åsvägen, nedanför 
nuvarande Landsarkivet, och redan 1884 fanns ett anspråkslöst växthus. 
Anläggningen skulle så småningom försörja sträckorna Sundsvall-Storlien, 
Bräcke-Bollnäs, Bräcke-Sollefteå, Östersund-Sveg och Östersund-Storu
man (fig. 51).10 

7 Klintborg 1993; Nilsson 1983 
9 Klintborg 1993 

8 Arne Ljungman 1993 
10 Arne Ljungman 1993 
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Figur 51. Järnvägslinjerna som f6rsörjdes av växtdepån i Östersund. 

Hugo Lagerqvist var född i augusti 1852 och tillträdde alltså tjänsten 
vid SJ som 29-åring. 11 Han ledde planteringsarbetena under hela 36 år och 
tjänstgjorde under tre av SJ:s trädgårdsdirektörer: Hellman (1872-1887), 
Sundius (1888-1910) och Cederpalm (1910-1938). Länsträdgårdsmästare 
Johan Öberg skriver i sin bok Historik rörande trädgårdsodlingen i Jämt
lands län att SJ:s planteringar var synnerligen väl underhållna vid såväl 
stationer som banvaktarstugor och boställshus. När Lagerqvist pensione
rades 1917 övergick han till att bli stadsträdgårdsmästare i Östersund. 
Det var han i tio år, och Öberg skriver att han då skapade smakfulla bloms
teranordningar som beundrades av många. 12 Han var med andra ord en 
kunnig och skicklig yrkesman. 

I SJ :s arkiv finns redogörelser för vilka arbeten som förekom kring år 
1900 i distriktet. Förutom kompletterings- och nyplanteringar vid han
stugor och stationer, fyllde man påjord vid nya boställen och förberedde för 
nästa års plantering. Man gödslade, klippte häckar, beskar och gallrade 
träd planteringar. Dessutom lade man ner mycket arbete på gräsmattorna. 
Av trädgårdsdirektörens anteckningar framgår att gamla gräsmattor 
spadvändes och gödslades innan de besåddes med gräsfrön igen. Förutom 
allt arbete ute längs järnvägsrälsen skulle plantskolan skötas, så att det 
fanns växter att plantera på alla ställen.13 

11 Arne Ljungman 1993 12 Öberg 1929 13 SJ:s arkiv 
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Figur 52. Östersunds växtdepå. (Foto: Sverigesjärnvägsmuseum i Gävle, u.å.) 

Öberg skriver att det vid nästan alla stationer fanns bärbuskar, jord
gubbar, rabarber och rikt med blommor, mestadels ettåriga. Det gick åt 
tusentals växter för de nya bansträckningarna. 1882 planterades det vid 
stationerna och banvaktarstugorna mellan Östersund och Mörsil, 1884 
mellan Mörsil och Storlien. Inlandsbanans planteringar tillkom 1911-
1915 på sträckan Östersund-Hoting; 1916-1920 för Brunflo-Åsarna; 1920-
1925 för Åsarna-Sveg och 1926 för Sveg-Hede (nu nedlagd sträcka). Detta 
krävde en fungerande och välutrustad plantskola. Växtdepån i Östersund 
hade många drivbänksfönster (400 stycken år 1929) och ett modernt 
växthus ersatte snart det enkla från 1884. Ofta var föutsättningarna för 
plantering inte de bästa där järnvägen drogs fram, varför valet av växtma
terial var viktigt. Förökningen skedde särskilt i Norrland genom sticklingar 
och frön som samlades in från så nordliga orter som möjligt. På så sätt fick 
man plantor som var anpassade till klimatet på platsen. 14 

I trädgårdsdirektören Sundius årsredogörelser finns uppgifter på vad 
som planterades i fjärde distriktet av Lagerqvist och hans mannar. 1892 
sattes 3 500 trädplantor och 19 325 busk- och häckplantor. Därav var 
ungefär en tiondel inköpta och resten uppdragna i Östersund. I fjälltrak
terna togs några björkar direkt från markerna kring stationerna. Dess
utom planterades 50 000 blad- och blomväxter ut från Östersunds växthus. 
Det var ansenliga mängder det var frågan om. 10 år senare planterades 503 
träd, 911 parkbuskar, 630 häckplantor, 1128 fleråriga blomsterväxter och 
84 200 ettåriga blommor. Tydligen handlade det mer om kompletterings
planteringar av träd-, busk- och häckväxter det här året, medan behovet 
av blomsterväxter ökat. 15 

I årsredogörelserna finns också inventeringslistor på de växter som 
fanns kvar vid årets slut i respektive distrikt. Även om förteckningarna 
inte stämmer överens med det som planterades ut får man en viss uppfatt
ning om vilka typer av växter det var frågan om. Runt år 1900 var tapet-

14 Öberg 1929; Klintborg 1993 15 SJ:s arkiv 
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gruppsplanteringar med paradörer som dracena och agave vanliga och de 
åt erfinns mycket riktigt i listorna från Östersunds växtdepå. 1899 dyker 
perennerna upp för första gången. Det var bland annat aklejor, fingerborgs
blommor, riddarsporrar, blågull, alpaster och borstnejlika. Tre år senare 
har antalet fleråriga blomstersorter mer än fördubblats. Vårkrage, björn
loka, irisar ter, penningblad och rudbeckia var nya i sortimentet. 16 I bilaga 
2b återfinns inventeringslistorna för Östersunds växtdepå för åren 1891 
och 1899. 

Agathon Sundius försök med att hitta fruktträdssorter för hela landet 
kom även Öst ersund till del. 1897 planterades några äppelt räd ut på 
försök. Lönn och alm fanns med i växtförteckningar från 1890-talets början 
men försvann sedan . 17 Troligen satte den hårda vintern 1893 stopp för 
vidare plantering av dessa träd. 

Vid sekelskiftet fanns ett ökat intresse för barrträd. Fler ädelgranar 
(Abies-släktet ) införs till Sverige. Detta märks även i SJ:s växtförteckning 
för Östersund. Under 1900-talet s första å r finns tre Abiesarter med: Abies 
balsamea (balsamgran), Abies pectinata (egentligen Abies a lba, silver
gran) samt Abies sibirica (pichtagran). Sibirisk lärk fanns med redan 
1891.18 

Lennar t Lindmark , f.d. banomr ådeschef i Östersund, ger en bild av hur 
planteringsarbetena gick t ill i slutet av SJ:s glansdagar inom trädgårds
området . Han arbetade vid Malmbanan på 1960-talet. Varje vår kom då en 
eller två järnvägsvagnar lastade med plantor som distriktsträdgårds
m ästaren med medhjälpare planterade ut station efter station och även vid 
banvaktarstugorna . Det var högtidligt när de kom, berättar Lindmark, och 
kvinnorna strömmade till för att kanske få med sig en extra planta hem. 
Under sommaren återkom trädgårdsmästaren två till tre gånger. I övrigt 
sköttes sedan planteringarna av personalen på platsen. 19 

16 SJ:s arkiv 
19 Lennart Lindmark 1995 
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Hugo Lagerqvist pensionerades 
från sin tjänst vid SJ 1917 efter 36 
intensiva år. Men han fortsatte alltså 
sin gärning 10 år till som Östersunds 
stadsträdgårdsmästare. Vid SJ an
ställdes Axel Linden som Lagerqvists 
efterträdare. 20 

På följande sidor beskrivs de sta
tionsplanteringar från Ocke t ill 
Storlien som dokumenterats genom 
fotografier kring sekelskiftet. 

Figur 53. Distriktsträdgårdsmästare 
Hugo Lagerqvist 1917. 
(Foto: Föreningen Gamla Östersunds 
arkiv med tillstånd av FGÖ.) 

17 SJ:s a rkiv 18 SJ:s arkiv; Bauer 1990; Ahrland 1990 
20 Öberg 1929 



Plantering vid Ocke anhalt 

Figur 54. Ocke anhalts första väntsal med häck på ömse sidor. I byggnaden 
bakom fanns lanthandel och post. (Foto: Hans Jonsson, u .å., JLM.) 

I Ocke byggdes en liten väntsal där SJ :s tåg gjorde anhalt. Den enda 
plantering som är känd är en lång häck som klipptes med jämna mellan
rum. Fotografiet (fig. 54) visar tyvärr inte buskraden med skärpa. Bladver
ket förefaller vara flikigt och vid ett besök på platsen 1995 konstaterades 
att det var frågan om en häck av rönn (Sorbus aucuparia). 

Planteringar vid Mörsils station 

Järnvägsstationen i Mörsil pryddes med fler växter. Det som framgår av 
figur 55 är en lövfällande klippt häck, några granar och ett större lövträd. 
J ärnvägshotellet bakom planteringarna startades av Jon Jonsson Mankel 
1882, som senare öppnade Mörsils sanatorium tillsammans med sin svärson. 

Figur 55. Planteringar vid Mörs ils järn vägshotell och station (i bakgrunden) 
omkring 1920. Mörsils sanatorium ligger utanför bilden till höger. (JLM.) 
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Planteringar vid Åre station 
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Figur 56. Pi.an över Åre station. (Texten är forfattarens tiUägg. Ur Pl.anteringar 1906.) 

För Åre finns en plan över stationsområdet från början av 1900-talet 
( ursprungligen i skala 1: 1000). På den kan man urskilja spår av den "tyska 
stilen". Figur 57 visar en välh ållen anläggning med lärkträd, popplar och 
en formklippt högre buske, kanske en ungersk syren. Det finns också öar 
med prydliga blomsterplanteringar på gräsmattorna. Dessa är inhägnade 
med låga bågböjda kvistar eller järntrådar. Detta är en klassisk form av 
rabatthägn som härstammar från England och Tyskland och som var 
vanliga på herrgårdarna i slutet av 1800-talet.21 

Grusgångarna är avgränsade med en stenkant mot gräsmattorna och 
större stenar markerar en trappa. Eftersom fotografiet är från sent 1920-tal 
kan det hända att stenkanterna och stenarna inte fanns kring sekelskiftet. 

Figur 57. Are station sett från väster. (Foto: Sverigesjärnvägsmuseum, ca 1928.) 

21 Flinck 1994; Kjell Lundquist 1995 
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Planteringar vid Storliens station 

Figur 58. Plantering sydost om Storliens station. (Foto: Sveriges järnvägsmuseum, 
Gävle, u.å.) 

Från Storlien visar figur 58 en avrundad rektangulär "gräsmatta" sydost om 
stationen. Fotografiet bör vara taget omkring sekelskiftet. Även här finns en 
inhägnad blomsterö men till skillnad från fotografiet från Åre får man här en 
bättre uppfattning om hur planteringshägnaden såg ut. Tydligen användes 
denna form av hägnad flitigt av fjärde distriktet. Några små granar och 
grupper av låga eller nyplanterade buskar kan också urskiljas på fotografiet. 
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Figur 59. Utsnitt ur "Storlien - fors/ag till ändring och komplettering rörande 
planteringarna" av Cederpalm 1932. (SJ:s arkiv, Stockholm.) 
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Figur 60. Perenn rabatt vid boställshus i Storlien 1927. (Foto från Sveriges 
järnvägsmuseum, Gävle.) 

Figur 59 visar en plan över Storliens stationsområde från 1932, signe
rad av trädgårdsdirektören Enoch Cederpalm. Där återfinns den avrun
dade gräsplanen till höger om hotellet. Ett fotografi från 1936 ( ej medtaget 
här) avslöjar tydligare de förändringar som planen medförde. Blomster
rrmdeln är borta liksom buskgrupperna från gräsmattan. Istället har 
gräsplanen utvidgats på två sidor med en perenn rabatt och en häck av 
ungersk syren utanför. En av granarna har vuxit upp intill den nya 
stenlagda uteplatsen möblerad med parkbänkar från Näfveqvarns bruk 
(nr 11 på planen ). Unga björkar, en stensatt kant och flaggstång är också 
nya element sedan den första planteringen gjordes. 

Från Cederpalms tid är även figur 60. Fotografiet visar en otroligt frodig 
perenn rabatt längs fasaden av ett långt boställshus i Storlien. Stormhatten 
(Aconitum) där blev över två meter hög och likaså björnlokan (Heracleum). 
Framför dessa växte vårkrage (Doronicum), smörboll (Trollius) och dag
lilja (Hemerocallis).22 Även om anläggningarna kan tyckas spartanska är 

de värda all respekt. Storlien ligger 590 m.ö.h. 

22 Uppgift vid fo tografiet, figur 60. 
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