
FJÄLLNÄRA TRÄDGÅRDAR 
i Jämtland och Härjedalen 

tiden 1830-1900 

Ulla Rylander 

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN 

STOCKHOLM 1996 



FJÄLLNÄRA TRÄDGÅRDAR 
i Jämtland och Härjedalen 

tiden 1830-1900 

av 

Ulla Rylander 

Trädgårdar i fjällen - kultur på hög nivå 

Inledande kapitel av Kjell Lundquist 

KUNGL. SKOGS- OCH IANTBRUKSAKADEMIEN 

Stockholm 1996 



© text: Ulla Rylander 

Övrigt material de enskilda upphovsmännen . 

Östersund februari 1996 

Omslag: Mörsils sanatorium, vid Lundagård, kring sekelskiftet. 
(Hjärt- och Lungfonden, Stockholm. Fotograf och årtal okända.) 



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 fjällnära 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 of the century, before Åre 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 workshows 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 ofthe 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 Enaforsholrn, 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 fjälltrakter 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 får och intresse får 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 trädgårdsmästarens 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 BO-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 avmedflyttade 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 fjäll trak
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 i landet. 1811 instiftades Kungl. Skogs- och Lantbruks
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 
Trädgårdsföreningens 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 naturförsköningskonst (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 år 
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 spridningsväg får 
trädgårdskultur och trädgårdsväxter till hållplatserna och banvaktarstugorna 
längs järnvägssträckningen - Snasastugan och Visjön - och utgör ett 
kulturminne i sig. Vägen är i dag stadd i ett romantiskt forfall. 
(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 trädgårdsodlingen 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, trävaruhanteringoch 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-
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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 "fonologiska 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 fonologiska 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 del av 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 Delskammar 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 
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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, ar kiv och museer, somj ag 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 bild.material på trädgårdsanlägg
ningar från 1800-talet påträffats i de arkiv som studerats. 

19 



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

2 Enligt Westerberg et al, 1987, drogs de få boställena i västra J ämtland in 1836. 
Härjedalen var helt befriat från roteindelningen tillsammans med de glest befolkade 
fjällbygderna. 
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Figur 7. Tidsaxel med de trädgårdsanläggningar som presenteras i 
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A. BAKGRUND 

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

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

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

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

"Franska stilen" "Tyska stilen" 
"Engelska stilen" 

År 

1600 1700 1800 1900 

Figur 8. Tidsaxel med de olika trädgårdsstilarna i Sverige. 

1 Flinck 1994 
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''Franska stilen" 

Barockträdgården, den franska eller fransyska stilen, utvecklades i Frank
rike av Claude Mollet ochJacques Boyceau men fick sin fulländning genom 
arkitekten Andre le Nötre under andra hälften av 1600-talet. Le Nötres 
mest kända verk är Versailles utanför Paris. Stilen kännetecknas av 
storslagenhet, ett starkt samband mellan trädgård och byggnad, sträng 
symmetri men med otaliga variationer inom symmetrins ram. Central
perspektivet genom huvudaxeln var viktigt liksom den tuktade, rums
skapande grönskan, alleerna, vattenspeglarna, fontänerna, terrasserna 
och parterrerna. Jämfört med de italienska renässansträdgårdarna ut
märkte sig den nya franska trädgårdskompositionen av en mer lång
sträckt form, harmoniska proportioner och en helt annan utformning av 
parterrerna. I stället för renässansanläggningarnas rumsavgränsande 
små ytor med olika geometriska mönster skapades en stor, sammanhäng
ande och enhetlig yta med rank- och blomstermönster, en s.k. broderi
parterr (fig. 9). Mönstren skapades med hjälp av låga buxbomshäckar med 
färgad sand, tegelkross eller slagg emellan. Längs kanten av broderi
parterren anlades rabatter, s.k. plateband, med blommor och formklippta 
små träd. Växtmaterialet bestod mest av inhemska grönskande buskar och 
träd. Dessa klipptes ofta för att skapa täta väggar i parkernas olika rum. 
Orangeriväxter var populära. Le Nötre använde sig också gärna av 
lågväxande, yttäckande blommor som underordnade sig helheten. 1 
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Figur 9. Mönster for boderiparterrer ur Andre Mollets bok Lustgård, 1651. 

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

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

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

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

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

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

Kjell Lundquist 1995 
8 Bauer 1990 

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

Karling 1931 
9 Muller 1848 
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"Engelska stilen" 

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

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

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

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

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

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

10 Olausson 1993; Flinck 1994 
12 Olausson 1993; Flinck 1994 
14 Hermelin-J 1983 
16 Mi.iller 1848 
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'Tyska stilen" 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Omkring sekelskiftet 

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

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

24 Muller 1848 
26 Ahrland 1990 
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Trädgårdsskolor och trädgårdslitteratur 

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

Den första trädgårdsskolan startade 1791, alltså året före Gustav III:s 
död. Peter Jonas Bergius testamenterade sin egendom Bergielund till 
Vetenskapsakademien i Stockholm "til en schola för Trädgårdsskötselns 
eller horticulturens uphjelpande i Riket, under namn af Bergianska 
Trädgårdsscholan". 29 1822 fick Anders Lundström tjänsten som träd-
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Figur 13. Titelblad ur Anders Lundströms respektive Daniel Mullers bok. 

28 Lind 1935 29 Författarens kursivering 
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gårdsmästare där. Under sina 38 år på Bergianska blev han en av Sveriges 
främsta på området. I allmänhet hade han sex lärlingar som följde hans 
trädgårdsarbete. Som ett stöd i undervisningen skrev han 1831 Handbok 
i Trädgårdsskötseln. Boken blev så populär att den utgavs i fyra uppla
gor.30 I den första kritiseras de tyska trädgårdsmästarna i Sverige för sina 
bristande insikter i de svenska klimatförhållandena. 

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

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

30 Lind 1935; Lundström 1852 31 Lind 1935; Kardell 1917 
Öberg 1929 
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Även på några gods fanns trädgårdsskolor, såsom vid Säfstaholm i 
Södermanland (1830-1889), Säbyholm i Uppland (1896-1903) och Adels
näs i Östergötland (startade kring 1900). På Säfstaholm studerade bl.a. 
Sveriges mest kände trädgårdsarkitekt under 1800-talets mitt, Knut 
Forsberg. Han vann en internationell tävling om Boulogneskogen i Paris 
1852 och gav ut Tidskrift i naturfårsköningskonsten 1861-1862.33 

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

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

Industrialiseringen och framsteg inom 
trädgårdsvetenskapen 

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

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

33 Lind 1935; Andersson et al 1992; Pihl Athmer 1987 
35 Lind 1935 

34 Lind 1935; Ocklinds arkiv 
36 Elliot 1986; Flink 1994 
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lämpade sig väl för att få många av de nya införda växterna att överleva. 
Från slutet av 1880-talet blev växthusen allt vanligare genom industria
liseringen av planglas. Mot slutet av århundradet producerades mängder 
av grönsakssorter och blommor med hjälp av drivhus och drivbänkar. I 
Östersund började trädgårdsmästerierna att etableras på 1880-talet.37 

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

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

Ag. I. 
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Figur 14. Planter-järn, planter-käpp och sekatör ur Kongl. Svenska Landt
bruks-Academiens annaler (Gerss 1819 och 1820). 

1800-talets stadsbyggnad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 Sven Magnusson 1993 
45 Folkwar 1939 
46 Folkwar 1939 
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2. Jämtland och Härjedalen 
på 1800-talet 

Allmänna trädgårdsförutsättningar 

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

Växtförhållanden 

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

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

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

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

som är nonnalt för latituden och höjden över havet. 
Lokalkontinentalt klimat innebär att somrarna är vannare och vintrarna kallare än 
vad som är normalt för latituden och höjden över havet. 
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Figur 15. SPF:s zonkarta över Jämtlands län. (Ullström 1966, med tillstånd au 
Riksf6rbundet Svensk Trädgård. De fetstilta orterna är forfattarens tillägg.) 

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

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

Kommunikationer 

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

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

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

Vid den tiden började en ny uppfinning, ångmaskinen, göra sig gällande 
i Jämtlnnd. Inspirerad av iden med Göta kanal satte ett nybildat bolag 
igång en transportled meilan Östersjön och Atlanten via J ämtland. Den 
var snabbar.:~ och bekvämare jämfört med de gängse landsvägarna. Några 
mindre ångbåtar sattes in på de stora sjöarna och vägarna däremellan 
förbättrades. Leden blev inte långvarig. Kostnaderna vid de många 
omlastni11garna blev för höga och bolaget gick i konkurs efter tio år. Men 
resenär12rna var många och ångbåtstrafiken på Jämtlands större sjöar 
utvidgades under 1870- och 1880~talen . Bland annat åkte Oscar II t ill Huså 
på Ka.llsjön med hjulångaren "Thor" under sin kröningsresa till Trondheim 
1873.9 

Den stora transport:revolutionen kom medjänwägen. Denna innebar att 
man inte längre var så beroende av hur skördarna utföll. Blev det missväxt 
kunde man mycket lättare få hjälp från något annat håll. Den innebar 
också att turister eller "luftgäster" (ses. 85) i större mängder kunde ta sig 
till orter sorn l\.försjl, Ocke och :F'jällnäs. Västra Härjedalen var för övrigt först 
med att få tillgång till detta snabba transportmedel via Röros 1877 .10 Fem år 
senare invigdes banan mellan Östersund via Storlien till Trondheim. Från 
Duved och västerut till Norge gick den då genom t idigare väglöst land. 
Under 1900-talets början byggdes Inlandsbanan så at t även de östra 
delarna av Härjedalen fick tillgång till tågtrafiken (se fig. 51). 

Inspirationskällor 

För t rädgårdskulturen gav Statens Järnvägar många positiva impulser. 
Johan Öberg, som var 1änsträdgårdsmästare åren kring sekelskiftet, 
menade att det var först nu som trädgå:rdsutvecklingen verkligen satte fart 
i länet. För det första fick läns borna goda exempel att studera . De anställda 
vid Statens Järnvägar skapade olika trädgårdsanläggningar vid stations
hus, banvaktarstugor och hållplatser som säkert inspirerade. För det 
andra blev det mycket lättare för jämtar och härjedalingar at t resa ut och 
hämta ideer från trädgårdar i andra delar av landet. För det tredje 
påverkades man av turisterna söderifrån som var mer vana vid t rädgårds
anläggningar men också vid att pryda med blommor och at t äta grönsaker. 
Grönsaker ansågs annars vara bäst som kreatursfoder i dessa trakter, 
enligt Öberg.11 Järnvägens snabba transporter gjorde också att man lättare 
kunde skaffa mer förädlade växter från andra håll i Sverige. 

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

8 Bergström et al 1990 
10 Bergström 1982 
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darna tillhörde sådana som hade råd och tid. De som arbetade åt herrska
pet hade nog av sitt slit för att få ihop till levebrödet. Trädgårdsmästare 
Wilhelm Segevall, som växte upp i Hamborg norr om Huså och som senare 
kom att verka i Sölvsved på andra sidan Kallsjön, berättar att när han 
växte upp på 1910- och 20-talet var han en av de få som såg skönheten i 
växter och landskap runt ikring. De andra upplevde bara slit och elände i 
det som hade med naturen att göra.12 Järnvägens folk och andra inflyttade 
människor med erfarenheter av trädgårdar från andra orter, länsträd
gårdsmästarens ansträngningar och utbildningsverksamheten på olika 
skolor fick så småningom trots allt större genomslagskraft än de första 
trädgårdsskaparna i länets västra delar. 
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Figur 17. Fram- och baksida på Robert Mörners skrift från 1904. 

Odlingstraditioner och odlingskunskap 

!I 

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

12 Wilhelm Segevall 1992 
14 Kardell 1917 

13 Bergström et al 1990; Grill 1978 
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Roteindelning var Härjedalen helt befriad ifrån.15 Handel med Norge, 
jakt och boskapsskötsel betydde mycket i båda landskapens fjäll och skogs
bygder, och odlingsintresset var därför inte så stort. Korn, råg, kålrötter, 
rovor samt potatis var det som odlades.16 Eftersom säden inte gav mogen 
skörd alla år var speciellt härjedalingarna mycket beroende av sina kor, får 
och getter. 1821 rådde den svåraste missväxten i mannaminne. Fler miss
växtår blev det kring 1830 och 1867.17 

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

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

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

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

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

Från 1700-talet till 1884 

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

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

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

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

23 Wichman et al 1962; Carlsson 1994 
25 Kardell 1917 

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

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

Björkman 
Svante P. Lindberg 
Johan Öberg 
Per Zetterström 

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

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

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

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

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



Från 1884 till 1900-talets början 

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

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

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

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

30 Kardell 1917 
32 Öberg 1929 
34 Åker utanför staden 

31 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905 
33 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905 
35 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905; Kardell 1917 

45 



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

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

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

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

36 JLKH. Länsträdgårdsm. årsr. 1886-1905; Öberg 1929 

46 



Efter många års erfarenheter i Jämtland ger Öberg följande råd om hur 
en trädgård bör anläggas och vilka växter som lämpar sig. Trädgården bör 
vara 1 000-2 500 m2 stor och ligga i en svag södersluttning med skydd mot 
vindar från norr och nordväst. Det första man skall lägga sig vinn om är att 
plantera för lä. En häck av gran är bäst men hägg, rönn och sibirisk 
ärtbuske går också bra. För att bli kvitt en ogräsbemängd jord odlar man 
först potatis och sedan grönsaker. Då kan man lättare hålla efter de 
oönskade växterna. Under tiden gör man upp en plan för hur man vill ha 
trädgården. En berså placeras nära bostaden men så att den inte skymmer 
fönstren. Den kan formas av rönn, syren eller bärmispel. Trädgårds
gångarna bör vara 1,2 - 1,5 m breda och besås med gräs. 

-4-,~;~ 
~~ ~.i'.-.:.... .. 

Figur 21. Trädgårdsplan utförd 1890 som Öbergs efterträdare Per Zetterström 
kritiserar hårt i sin bok Trädgården i Jämtland och Härjedalen. De slingrande 
gångarna är "obehövliga", träden längs ytterkanterna har planterats for tätt och 
träd, buskar samt blomsterrabatter är utströdda över hela området. Upphovs
mannen till trädgårdsplanen är anonym. (Zetterström 1934.) 
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När det gäller val av lövträd rekommenderar Öberg björk, hägg, rönn, 
asp, al, jämtlands- och lagerpoppel samt alm och lönn i vissa lägen. Blå
gran, sibirisk gran, kalifornisk gran och cembratall är de barrväxter han 
nämner. Som prydnadsbuskar föreslår han de allra härdigaste: frilands
rosor, syren, rosentry, kornell, ölandstok, spireor, bärmispel, hägg och 
rönn. De ettåriga blommorna finns inte med men några av de fleråriga 
framhåller han särskilt: aklejor, riddarsporrar, lupiner, vallmor (från 
frön), pioner, svärdsliljor och löjtnantshjärtan. Vårblommor som tulpaner, 
narcisser och krokus bör inte heller saknas i trädgården. Detta gäller även 
bärbuskar och jordgubbar. Jämtländska gröna krusbär, Naples svarta 
vinbär, Holländska röda vinbär, Marlborough hallon och Abundance 
jordgubbar är de sorter som Öberg räknar upp. 

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

37 Öberg 1929 
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Något om Härjedalens trädgårdshistoria 

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

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

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

Vad har utmärkt odling och trädgård i Härjedalen? Pehr Schissler ger viss 
information om hur det förhöll sig i mitten av 1700-talet i "Herjeådahlens 
Hushållning" (1770). Han konstaterade då att kryddgårdar och potatis 
endast fanns hos några få ståndspersoner. Ett undantag var bonden Anders 
Ericsson Bång i Blekberg väster om Lillhärdal. Han hade 200 stånd flik
eller s.k. laxerrabarber (Rheum palmatum) och 40 stånd matrabarber 
(Rheum rhaponticum), vilket belönades av Vetenskapsakademien 1793. 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Bruksherrgårdarna Huså och 
Ljusnedal 

Huså herrgårdspark 

I Jämtland började man bryta malm redan under 1600-talet men de första 
fyndigheterna var inte stora. Gruvschakten fick endast efter några år gapa 
tomma. Däremot visade sig den kopparmalmfyndighet som påträffades år 
17 42 på Åreskutan kunna nära byn Huså i 150 år. Marken i Huså ägdes av 
Grötombönder från andra sida Kallsjön och såldes till "Åreskute Koppar
verk" år 1745. 

Det bergsbruk som startades kom att förändra den lilla ansamlingen av 
fäbodar till en industriort. Under mitten av 1800-talet hade Kalls socken 
nästan dubbelt så många invånare som Östersund, och som mest arbetade 
400 människor året runt vid bruket. 1 

Arbetarna knöts till bruket genom torp och mark som de tilldelades. De 
ägde inte torpstället utan fick arrendera mark. Stugan fick de bygga delvis 
med hjälp av bruket. Torpet kunde sedan gå i arv om den anställde fullgjort 
sitt arbete vid bruket. För dem som hade det bättre ställt och fanns högre 
upp i hierarkin var bostadsförhållandena naturligtvis helt andra.2 
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Figur 25. Huså på norra sidan av Areskutan. (Del av karta över Are kommun -
översiktskarta i skala 1 :250 000, Lantmäteriet i Östersund u.å.) 

1 Ullberg 1967 2 Löding 1984 
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Anläggningens tillkomst 

De brukspatroner som under 1700-talets senare hälft och 1800-talets 
första hälft var knutna till bruket bodde inte i Huså utan i byar några mil 
därifrån. Det fanns en karaktärsbyggnad vid hyttan men en ögonvittnes
skildring från år 1825 berättar att "på eftermiddagen gingo vi ut i hyttan, 
som är straxt utanför grindarne, såg Råst Ugnen, hvarifrån så stark 
svafvelrök att den tager för andan".3 Citatet ger en aning om den dåliga 
miljö som fanns i bruksorterna och att det var ohälsosamt att bo alltför 
nära hyttor och rostugnar. Karaktärsbyggnaden kom senare att flyttas och 
bli bostad för kontorspersonal och rättare (i dag Strandellska huset). 

Den förste bruks patron som kom att bosätta sig i Huså var greve Gustaf 
Adolf Montgomery (1791-1861). Han kom ursprungligen från Kemi i 
Finland och'tog avsked från armen med överstes grad 1835. 

Vid en besiktningsresa våren 1834 innan tjänsten tillträddes lär Mont
gomery tillsammans med dåvarande disponenten Carl Axel Sparrman ha 
utsett platsen för den nya disponentbyggnaden samt angett vilka torp som 
borde flyttas för att man skulle få ordentligt svängrum och god utsikt. 
Platsen som Montgomery utsåg låg på holmarna vid Husåns utlopp i 
Kallsjön. Bygget startade med att tre av Husåns armar dämdes upp med 
stora stenar och att ängsmarken återskapades (fig. 26). 

Figur 26. Del av karta över Husåns gamla utlopp i Kallsjön, upprättad 1767 av 
lantmätare L. Burman. När herrgården byggdes fördämdes de tre norra delta
armarna genom en stenmur och torrlades. Därigenom bereddes utrymme för 
såväl gårdsplan som en stor vacker park öster om densamma. Huset lades i den 
västra delen av "mittön". (LMV 1767.) 

3 Löding 1984 
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I ett brev från Montgomery till Sparrman samma vår ber Montgomery 
Sparrman att skaffa fram timmer. Ritningar skulle han själv översända. 
Som byggmästare utsågs Daniel Andersson, bördig från Dalarna och all
mänt kallad Dala-Danne. Han titulerade sig bruks- och länsbyggmästare 
och var erkänt skicklig i hela länet. Kunnigheten sträckte sig från väg- och 
broprojekt till stora hus och ångbåtar.4 

Figur 27. Herrgården sedd från bruket på 1890-talet. Husån till höger. (JLM.) 

Parkens utformning 

Anläggningen utformades likt en tidstypisk bruksherrgård med en cent
ralt väl synlig huvudbyggnad i två våningar flankerad av två identiska 
flygelhus i en våning ställda mot varandra. På gårdsplanen mellan husen 
lades en gräsrundel omgiven av grusade körvägar. Gruset som ursprung
ligen användes skall ha tagits från en vik i Kallsjön. Det var ljust gulvitt 
till färgen. I en axel från huvudbyggnadens entre löpte körvägen kantad av 
rönnar mot bruket. Allen var och är fortfarande ca 100 meter lång med 
öppen ängsmark på ömse sidor. Dungar av björk kantade Husån och 
ramade in flygelbyggnaderna. De öppna ytorna användes till slåtter, 
någon trimmad gräsmatta var det inte frågan om (fig. 32). 

Grusgångarna rundade huvudbyggnaden på ömse sidor och ledde först 
fram till sidoingångarna, porscherna, därefter till de två källarnedgångar
na på husets baksida. Här löpte gångarna ihop och fortsatte i samma axel 
som framsidans ner genom parken mot sjön, ca 200 m, med ett lusthus i 
blickfånget. På sidorna om gången, bakom huset, bredde björkskogen ut 
sig, lagom gles i knippor med krokiga stammar på örtrik mark. En ensam 
björk växte vid södra gaveln och anas på de äldsta fotografierna från 1870. 

Ett nät av körvägar och upptrampade gångar förband de olika husen 
med varandra. Under 1800-talet var det visthusbod, badstuga, fähus, vagns
lider, stall, svinhus och en torkbadstuga som hörde till anläggningen.5 

4 Ullberg 1967 5 Brandförsäkringsarkivet, Stockholm 
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Figur 28. Karta över herrgårdstomten vid Huså, från år 1871. ( JLM.) 

lnf-luenser 

Parken runt herrgården i Huså känns igen från flertalet brukssamhällen 
i Mellansverige. Den är i sin utformning på intet sätt unik. Det unika är 
snarare platsen, avskildheten och läget: höjden över havet (ca 385 m.ö.h.) 
med den omgivande fjällnära terrängen. Det måste ha inneburit ett hårt 
arbete att skapa en miljö som så tydligt skulle visa på överhet och makt. 
I andra brukssamhällen, t.ex. Forsmarks bruk i Uppland, ligger herrgården 
och kyrkan i var sin ände av huvudaxeln. I Huså fick bruket, hyttområdet, 
utgöra den andra slutänden.6 

Det var en tidsenlig anläggning som skapades, med klara formella och 
klassiska drag. Viljan att markera anläggningens position med symmetri 
och ordning är tydlig. De främsta medlen att visa detta var dels genom 
byggnadernas placering, dels genom den långa rönnallen. 

Influenser till parkens utformning kan också ha kommit från Norge. I 
trakterna kring den närmaste stora staden Trondheim (avstånd ca 19 mil 
idag) byggdes många representativa hus av rika skogsägare och affärsmän 
i slutet av 1700-talet. Barockträdgårdskonsten utvecklade här en egen 
lokal gren, präglad av enkelhet och stora linjer. Tyngdpunkten låg på axel
verkan och alleer. Parkerna var små men utgjorde en fast del av helheten 
genom alleernas sammanbindande verkan.7 Detta ser ut att stämma väl 
med vad som skapades i Huså ca 30-40 år senare. 

6 Under en period av 1800-talet fungerade den norra flygeln som kapell. 
7 Bruun & Eggen 1992 
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Parkens växter och byggda element 

Innanför grinden vid bygatan var det rönnallen som först mötte besökaren 
vid Huså herrgård. En teckning från sommaren 1844 av resenären Carl Johan 
Fredrik Plagemann visar en nyplanterad alle av rönnplantor. Träden var 
med all säkerhet hämtade från närliggande skogsdungar. På teckningen kan 
även grinden och en del av staketet skönjas. På ömse sidor fanns de öppna 
ängsrummen begränsade av större träd, troligen både rönn och björk.8 

Figur 29. Teckning av C.J.F. Plagemann "sittandes på herrgårdstrappan", 1844, 
med den nyplanterade rönnallen som kantar körvägen mot hyttområdet. (JLM.) 

Figur 30. Slutet av rönnallen och gräsplanen framför herrgården vid sekel
skiftet. Flaggstången placerad på fasaden och telefonstolpen på rundeln. ( JLM.) 

8 Lamm 1942 
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Figur 31. Förvaltare Engberg med sällskap i herrgårdsparken 1888. (JLM.) 

Baksidan hade ett intimare rum där de vita björktstammarna och träd
kronorna skyddade från fjäll vindar. Här var en plats för avkoppling. 

Det som ytterligare blev nyanlagt då herrgården byggdes var ängs
marken på de igensatta åarmarna när dessa fylldes upp i nivå med om
kringliggande mark. Troligen planterades då också björk- och rönn plantor 
för att likna de dungar som redan fanns eller också lät man frö plantor växa 
upp. Gräs såddes runt husen och gångarna samt på rundeln . Dessa marker 
användes för slåtter och höet blev vinterfoder åt kreaturen. 

Figur 32. Slåtter intill rönnallen vid Huså herrgård på 1880-talet. (JLM.) 
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Den vackra vitmålade grinden med solfjädersmotiv och dubbla grind
stolpar uppfördes 1836 tillsammans med det mörkfärgade spjälstaketet. 
Det är troligt att grinden och staketet underhölls i takt med byggnaderna 
men föll samman på 1900-talet. Grinden är idag förtjänstfullt restaurerad 
medan staketet fortfarande saknas. Omfattningen av staketet framgår 
delvis av figur 29 och löpte troligen runt hela anläggningen för att hålla 
kreaturen borta. Husån bildade naturlig gräns mot söder . 
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Figur 33. Lusthuset innan det revs 1946. (JLM.) 

Ett lusthus utformat likt en öppen paviljong med åttkantig plan och 
toppat tak placerades vid stranden i axelns östra punkt (fig. 33). Byggnads
året är inte känt men troligen byggdes det samtidigt med boningshusen. 
Det revs i och med vattenregleringen av Kallsjön 1946.9 

Flaggstången var placerad på fasaden. En järnkonsol placerad ovanför 
huvudentren höll stången. Det var först under Oscar II:s tid som vi mer 
allmänt kom att känna till och använda den svenska flaggan.10 Hur tidigt 
den lanserades i Huså är inte känt men den bör ha funnits där när Oscar II 
besökte herrgården midsommaren 1873. 

Trädgårdsmöbler av tidstypisk modell finns med på de första fotografi
erna från 1890-talet. Det är enkla, ljust målade, rib hade trämöbler ( fig. 31). 

I gräsrundelns mitt placerades telefonstolpen år 1886. Detta visar hur 
viktig man ansåg att nymodigheten var (fig. 30). 

Ett intressant parkelement kom till i slutet av 1880-talet då ett växthus 
byggdes mot den södra flygeln (fig. 34). Det var förvaltare Gottfrid Engberg 
som lät uppföra detta t ill sin maka Teresia som måste varit en stor vän av 
krukväxter. Hur växthuset har sett ut exteriört är ej känt. Vad som finns 
bevarat är ett vackert fotografi av fru Teresia sittande bland sina växter. 

9 BBL; Agdler Suneson 1986 10 Neveus 1993 
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Figur 34. Växthuset i södra flygeln ca 1890 med förvaltare Gottfrid Engbergs 
fru Teresia. (JLM.) 

Till växthuset hörde ett badrum. För att kunna duscha fick man först gå 
ned till Husån och hämta vattnet och därefter ta sig upp till taket och hälla 
det i en tratt. En stril i badrummet gav den efterlängtade duschen. 11 

Länsträdgårdsmästare Öberg besökte Huså 1889, och i sin årsredovis
ning från 1888 skriver han så här: "Under loppet af året har dessutom, till 
aflägset boende personer, som derom skriftligen anhållit, dels åt en upp
gjorts plan såväl till en mindre trädgårdsanläggning, som till växthus
byggnad, dels åt en uppgjorts ritningar till ett mindre växthus, och åt flere 
lemnats såväl muntliga som skriftliga råd och upplysningar i fråga om 
planteringar samt ombesörjt urval och hemförskrifning af passande träd
och buskslag".12 Kanske är det just Huså herrgårds växthus som avses i 
Öbergs årsredovisning; om inte så ger det i alla fall en god bild av det 
spirande trädgårdsintresset i västra Jämtland på 1880-talet. 

Fram till våra dagar 

Efter att gruvdriften upphört på 1880-talet tog skogsbruket vid och herr
gården drevs som pensionat. Pensionatsrörelsen fortsatte några år in på 
1900-talet. Troligen sköttes parken för gästernas trivsel fram till dess.13 

Herrgården med flygelbyggnader inhyste folk fram t.o.m. andra världskri
get då militären huserade där. De tomma byggnaderna förföll allt mer och 
parken växte igen. På 1980-talet samlades Husåborna och beslöt att rusta 
herrgården och sommaren 1993 återinvigdes huvudbyggnaden. Flyglarna 
revs på 1930-40-talen men planer finns på att återuppföra dem. Parken var 
helt igenväxt med björk- och rönnsly. Idag är området rensat och rönnallen 
kompletterad. Det som återstår är en fortsatt parkrestaurering grundad 
på historiska fakta med anpassning till ekonomi och skötsel. 

11 JLM Foto: P 7173 12 JLKH. Länsträdgårdsm. årsberättelse 1888 13 Löding 1984 
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Trädgården vid Ljusnedals herrgård 

Även i Härjedalen gjordes malmfynd i slutet av 1600-talet. 1686 anlades 
en hytta vid nuvarande Ljusnedal i Tännäs socken. Hela sex kvadratmil 
mark med skog stakades ut för brukets räkning för att trygga dess behov 
av virke. Malmfyndigheterna var dock inte så stora. 1711-1736 låg bruks
verksamheten helt nere och kopparbrytningen upphörde helt i mitten av 
1750-talet. Istället började man bryta järnmalm och tillverka järnugnar, 
verktyg och jordbruksredskap såsom borrjärn, spik, plogar och hästskor.14 
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Figur 35. Ljusnedal och Funäsdalen. (Härjedalens kommun - översiktskarta i 
skala 1:100 000, Lantmäteriet i Östersund u.å.) 

Brukspatron Nils Södergren betydde en hel del för att inspirera trak
tens folk till att odla potatis vilket beskrivits ovan (ses. 50). Han styrde 
Ljusnedal under drygt två decennier i slutet av 1700-talet.15 

14 Bergström et al 1990 15 Bergström et al 1990 
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1855 kom en annan odlingsintresserad brukspatron till Ljusnedal som 
representant för det norska bolag som förvärvat egendomen. Det var 
William Farup, född 1824 och uppvuxen på en herrgård i södra Norge. 
Familjen kom från början från Danmark och William hade utbildat sig till 
maskin- och civilingenjör i bl.a. Tyskland. Louise Sörenssen, hans första 
fru, dog efter åtta års äktenskap. Han gifte då om sig med Erica Staaf, en 
prästdotter från Jämtland.16 

Genom avverkningsrätter som bolaget förvärvat i Hede kunde Farup 
genom ett invecklat förhandlingssätt köpa ut sina medintressenter i bolaget 
och bli ensam ägare till Ljusnedals bruk 1869. Hans egendom var då 
Sveriges största. Farup fortsatte driften av järnbruket fram till 1877. 
Konkurrensen från andra bruk blev för stor. Dessutom var Farup mer 
intresserad av jord- och skogsbruk, ja t .o.m. en föregångare vad gäller 
jordbruksområdet. Redan 1860 startade han ett mejeri i Ljusnedal, vilket 
var det första i sitt slag i Jämtlands län. Han hade 50-60 kor men även 
tillgång till mjölköverskottet från traktens boskap och importerade kunnig 
arbetskraft från Schweiz.17 Samtidigt med mejeriet startade han omfat
tande nyodlingar och även myrodlingsförsök. Myrodling propagerade han 
flitigt för. Han utgav en skrift i ämnet 1869 som föranledde hushållnings
sällskapet att titta närmare på försöken. Växelbruk, olika jordbruksmaki
ner och grödor som ärter var andra nymodigheter som han införde i västra 
Härjedalens hårda klimatzon. Han lade också en kilometerlång järn
ledning för att bevattna vissa åkrar med vatten från Tevsjön. Produkterna 
som lämnade mejeriet sägs ha varit av hög kvalitet och forslades både t ill 
Sundsvall, Norge och Stockholm. Tyvärr gav dessa inte så mycket i inkomster 
utan Farup fick förlita sig på skogen för att kunna driva sin egendom.18 

Figur 36. Ljusnedals trädgård tecknad av ''gubben Noach" 1877. (JLM.) 

16 Bergström 1993 1 7 SBL 1956, Bd 15 18 Farup 1869; Bergström 1993 
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Anläggningens tillkomst 

1858 uppförde Farup Ljusnedals bruksherrgård, troligen efter egna rit
ningar.19Byggnaden var en ståtlig tvåvåningsbyggnad, naturligtvis inspi
rerad av de stora norska jordbruksgårdarna: lång, ganska smal och hög 
med många fönster symmetriskt placerade kring ett mittparti på södra 
långsidan. Partiet bestod av en balkong på andra våningen uppburen av 
pelare vilka samtidigt fungerade som portal för huvudentren inunder. 
Taket lutade flackt och pryddes av två skorstenar. Det är svårt att avgöra 
herrgårdens fasadmaterial utifrån de fotografier som finns bevarade, men 
det ärinte omöjligt att det varreverterat. Några utmärkande utsmyckningar 
kan inte skönjas men herrgården var vacker i sin enkelhet, precis som 
Huså herrgård. På balkongen bestod räcket av korslagt virke och detta 
mönster återkommer i lusthuset och i loggian väster om byggnaden, som 
ledde till dräng-, brygg- och bagarstugan (fig. 41). 

På södersidan av huset anlades en trädgård. Den finns delvis uppmätt 
på en Plan-ritning öfver Byggnaderna å Ljusnedals Bruksgård från 1868 
och ligger 580 meter över havet (fig. 37). 
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Figur 37. "Plan-ritning öfver Byggnaderna å Ljusnedals Bruksgård 1868". N orr 
är uppåt på bilden och herrgården är fyrkanten till höger om fiäcken. 
(Landsarkivet i Östersund.) 

19 Bergström 1993 
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Trädgårdens utformning och inf7,uenser 

Den äldsta bilden i länsmuseets arkiv där trädgården framträder vid bruks
gården är daterad 1877. Det är teckningen signerad Gubben Noach, figur 36. 
Där ses herrskapsfolk spatsera framför den inhägnade uppfarten. Trädgår
den vänder sig mot söder och kan sägas vara indelad i tre delar. 

Figur 38. Herrgården på avstånd med "berså" i mitten och köksträdgård till 
höger. Det stora huset till vänster är det s.k. nya mejeriet som senare blev 
folkskola. Den låga byggnaden nedanför var Jämtlands läns fårsta mejeri. 
Undersöker man bron över ån i fårgrunden närmare ser man att landfästena 
avslutas med två fiankerande högre trästolpar och att dessa pryds med varsin 
kula på toppen - en utsmyckningsdetalj i 1800-talets trädgårdsanda. (JLM.) 

Delen längst till vänster på figur 36 är inte inhägnad men där står ett 
lusthus intill ett buskage, möjligen av fjäll björk. Mittdelen, som omges av 
två uppfartsvägar till husets entre, har ett smäckert staket runtomkring. 
Det syns tydligt att vägarna till husentren lutar uppåt medan mitträd
gården ligger plant i nivå med huvudvägen. Slutsatsen är att det måste 
finnas en mur i trädgårdens bakkant för att ta upp nivåskillnaden mot 
huset även om den inte riktigt framgår av bilden. Mittplanen är planterad 
med lägre buskar i kanterna och i mitten lite förskjutet åt väster står en 
stolpe med ett litet hus på, ett duvslag. Två höga flaggstänger flankerar 
herrgårdsentren. Den östra delen av trädgården är omgärdad av ett 
kraftigt trästaket eller ett lågt plank. Innanför ser det ut som om det ligger 
uppkastade jordhögar eller att det växer något lågt på marken. Av planen 
från 1868 (fig. 37) framgår att det är kryddträdgården som ligger här. 

Det är svårt att inordna trädgården vid Ljusnedals herrgård i någon 
direkt trädgårdsstil. Visst kan spår av en formell trädgård skönjas: husets 
upphöjda placering, den symmetriskt placerade mittdelen med den berså
liknande planteringen, som med tiden växte upp där, liksom byvägen som 
riktade sig mot huvudentren. Utformningen var ändå starkt påverkad av 
de lokala förutsättningarna och 1800-talets trädgårdsideal. Byvägen låg 
inte vinkelrät mot entren, sydsluttningens fördelar förstärktes med vind
skyddande byggnader och plank och järnbrukets produkter prydde träd
gården i form av staket och fontän. 
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Figur 39. Trädgårdens västra del med lusthuset och nyplanterade träd 
skyddade mot kreaturen av ett trådstängsel. ( JLM.) 

Influenserna kom naturligtvis från många håll. Farup var en berest 
man och både han och hans fruar hade säkert även med sig ideer från sina 
respektive barndomshem. (Inom parentes kan nämnas att det fanns ett 
blomsterrum på andra våningen i rummet som vette mot söder åt köks
trädgården till.) Dessutom intresserade sig godsägaren för lantbrukets 
utveckling och engagerade sig i hushållningssällskapets verksamhet bl.a. 
genom ordförandeskapet i Redes kretsavdelning.20 Säkert läste han både 
sällskapets och Lantbruksakademiens skrifter. 

Trädgårdens växter 

På Jämtlands läns museum finns flera fotografier som tyvärr inte är 
daterade men troligen tagna runt 1890. På figur 39 ser man att lusthus
delen har blivit inhägnad med trästolpar med 3 järntrådar emellan. Detta 
för att säkert skydda de nyplanterade träden strax innanför mot kreatur. 
Det är svårt att avgöra vad det är för slags lövträd. Det troligaste är björk 
och rönn men man kan också tänka sig ett försök medjämtlandspoppel.21 

Varje träd är stagat med ett par störar och träden varierar lite i ålder. 
Uppskattningsvis är de runt två meter höga. Dungen intill lusthuset från 
1877 års teckning syns inte längre till. På fotot kan man också ana att en 
blomsterlist är planterad längs väggen på herrgårdens södersida, att växtlig
heten på mittpartiet har vuxit till sig och att det antagligen finns en grind 
i det manshöga trästaketet vid husets östergavel intill köksträdgården. 

20 Ritning i Klockervolds ägo, Ljusnedal; JLKH:s handlingar 1887. 
21 Idag växer där björk och tall men dessa kan knappast vara 100 år. 
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Figur 40. Familjen samlad i bersån. William är mannen med mustasch och hatt 
snett till höger bakom fontänen. (JLM.) 

På figur 40 framträder mittpartiet ganska tydligt. Familjen Farup är 
samlad runt fontänen och sitter bland den frodiga grönskan mot muren i 
bakkanten. Den ymniga växtligheten är svår att artbestämma. Troligast 
var det björkar som tuktats något, att döma av bladsiluetterna på bilden. 
Det som växer intill platsen i dag är björk och någon häggbuske. 

Köksträdgården framträder på figur 38 och 41. En rad buskar syns 
längs planket i norr och sängar av lägre växter är orienterade i nord-sydlig 
riktning så att kalluften kunde dräneras ut mot den lägre liggande vägen. 
Vad Farup odlade är inte känt. Men Selim Birger, som reste i Härjedalen 
och samlade information om trädgård och åker i början av 1900-talet, har 
i sin skrift en tabell över odlade köksväxter vid Ljusnedals bruk. Gräslök, 
pepparrot, rabarber, sallat och spenat hade odlats med gott eller medelgott 
resultat medan lök och ärter var mer chansartade grödor.22 Även om detta 
var efter brukspatronens tid kan man förmoda att William Farup testade 
fler sorters grönsaker och att han hade röda vinbärs- och krusbärsbuskar. 
Det är mycket möjligt att "kryddgården" även innehöll prydnadsväxter. På 
figur 41 ser man antydningar till högre buskage i ganska mörka tor.ier nära 
herrgårdens östra gavel. Kanhända har det planterats någon vanlig tall, 
cembratall eller lärk. 

22 Birger 1909 
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Figur 41. Ljusnedals herrgård med lusthus, berså och kryddgård. Mitt i bilden 
står duvslaget. (JLM.) 

Byggda parkelement: lusthus, duvslag och inhägnader 

Lusthuset i den västra trädgårdsdelen var sexkantigt med ett lägre "spjäl
staket" som räcke runt varifrån stolpar sträckte sig upp mot taket. Rummet 
mellan stolparna under taket pryddes av korslagt virke som en parallell till 
andra våningens balkongräcke mitt på herrgården. En av de norrvända, 
transparenta väggarna ser ut att ha fungerat som dörr. På figur 39, med de 
nyplanterade träden ikring, ser lusthusdörren ut att vara öppen mot en liten 
grusad gång som ledde upp mot husets loggia. Lusthuset vilade på en liten 
stensockel i den lutande terrängen och verkar ha varit vitmålat med ett 
mörkare brädlagt tak. Taktoppen pryddes med en liten knopp. Idag finns 
lusthuset på Lennart Hjorts arrenderade mark i Ljusnedal några hundra 
meter bort. 23 Det vore intressant att få se det å ter på sin ursprungliga plats 
nu när byalaget strävar efter att restaurera bruksmiljön. 

Om vi återgår till teckningen från 1877 (fig. 36) så ser lusthuset ut att 
vara helt tätt från golv till tak. Ändå bör det ha varit sommar att döma av 
flanörernas klädsel och de avbildade växterna. På fotografiet något årtion
de senare (fig. 39) ser man också, fast på närmare håll, att något skymmer 
sikten så att man inte kan se tvärs genom lusthuset. Tydligen hängde man 
upp textilier till skydd mot vindar och mygg. 

23 JLM 1984, skriftlig uppgift vid fotografi S-33/17-21 
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Teckningen visar också en "holk" på en stolpe i trädgårdsmitten lite 
förskjutet åt väster (fig. 36). Holken återfinns även på 1890-talets fotografier 
men är då placerad närmare Ljusnan (fig. 41). Den lilla byggnaden var ett 
duvslag. Enligt doktor Hagdahls Kok-konsten, 1879, var icke flygfärdiga duv
ungar riktiga läckerheter. Redan på 1500-talet talade Olaus Magnus om 
tamduvornas förtjänster och hur ett duvslag skulle se ut. 24 När man betänker 
vilken odlingsintresserad man William Farup var, kan man spekulera i om 
det lilla huset inte var en väderstation.25 Men personalen på Fornminne
sparken i Funäsdalen intygar att huset trots allt var ett duvslag. 1995 lät 
byalaget bygga ett nytt och placera det med ledning av gamla fotografier .26 

Figur 42. Järnstaketet med Carl XI:s monogram. (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 

Muren bakom fontänen framträder inte på bilderna från 1890-talet men 
finns bevarad och kan studeras på plats. Det är en kallmur av gråsten där 
flata stenar ligger som täckning överst. Muren är inte trappad utan följer 
uppfartsvägarnas lutning. I täckstenen är det sirliga järnstaketet fast
skruvat som omger hela mitträdgården. Staketets utformning är en 
stilisering av Carl XI:s monogram: CXI. Han regerade när den första 
hyttan i Ljusnedal anlades. På fotografier från 1930-talet, som inte är 
redovisade här, finns en trappa som leder från fontänen upp till herr
gårdens entre. Än idag finns en grind i staketet som visar var trappan låg. 

Det fanns vidare ett trådstängsel intill lusthuset och mejeriet. Det 
bestod av trästolpar nedsatta helt i marken med en vitmålad, skyddande 
topp som troligtvis också var av trä. Mellan stolparna löpte tre järntrådar 
fästa med jämna avstånd på varje stolpe så att ett meterhögt stängsel 
skapades (fig. 39). Av ett fotografi från 1800-talets slut (ej medtaget här) 
framgår att herrskapet använde planen nedanför herrgården (för krocket
spel?). Eftersom mejeriet låg strax intill var stängslet till för boskapen. 

24 Nilsson 1993 
25 Enligt SMHI (1993) fanns väderstationer i Östersund och Sveg 1877 men inte i 

Ljusnedal. SMHI uteslöt inte att intresserade personer hade temperaturskåp ändå. 
26 Marie Wagenius 1993; Marie Klockervold 1996 
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Även trästaketet runt köksträdgården stängde ute kreaturen. Men här 
var det viktigt att det även skulle vara vackert och att ännu mindre djur 
stängdes ute. På figur 41 och 43 kan staketet betraktas på närmare håll och 
det visar sig vara mycket stiligt. Från 1800-talets mitt blev sågat virke tack 
vare ångsågarna lättare tillgängligt, och det blev något av en statussymbol 
för gårdsägarna att hägna in med ett spjälstaket eller plank, som det 
kallades från början. Det fanns både enkla spjälstaket och mer påkos-tade 
med profilerade stolpar och lövsågade spjälor. Ofta var de målade, de enkla 
med rödfärg och lite vit färg i toppen, de mer påkostade med ljusa 
linoljefärger. 27 

Figur 43. Det stiliga spjälstaketet vid Ljusnedals herrgård med några 
Ljusnedalsbor framfar. (Foto: Olov Jansson, Ljusnedal, JLM.) 

Hägnaden på Ljusnedal hamnar mitt emellan; spjälorna hade en lök
formad avslutning som var vitmålad medan resten av träet var rödfärgat. 
Själva stolparna var mer utsirade och stack upp en bit ovanför staket
ribborna. Förutom att stolparna hade två skyddande, vita täckbrädor, där 
den övre var lite mindre än den undre, var hörnen fasade på vissa partier. 
Dessa partier var också vitmålade och lyser emot en på fotografierna. 

En annan detalj som är speciell är hur 
stake-tets stolpar är förankrade mot marken. 
Varje stolpe är nämligen fastsatt med stag 
mot en träbjälke som vilar på marken (fig. 44). 
På så vis kunde staketet lätt justeras även om 
tjälen gjorde marken ojämn. Skulle man ha 
grävt till frostfritt djup hade man verkligen 
fått gräva! 

På norra sidan av köksträdgården stod ett 
högt, tätt plank som skydd mot nordanvin
den. Det var upp emot två meter högt och 
rödmålat med vita täckbräder på stolparna. 

27 Gudmundsson 1982 

Figur 44. Principteckning på 
staketkonstruktionen i profil. 
Roger Håkansson 1996. 
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Förutom de typer av inhägnader som beskrivits ovan förekommer 
trägärdsgårdar, så kallade hankgärdsgårdar, på de tidiga fotona. Sådana 
har sedan länge funnits i Sverige som gränsmarkeringar och för att hindra 
kreatur att ta sig igenom. Virket till dem tog man på vintern och det skulle 
vara senvuxen gran för att det skulle hålla så länge som möjligt. Mellan 
dubbelstolparna, som kallades stödpar, var det i regel 0,75-1,0 meter. 
Fyllningen av gärdsel emellan stöd paren hölls på plats av snodda granvidjor. 
Höjden på det färdiga trästängslet var omkring 1,2 meter.28 

Några trädgårdsmöbler återfinns inte vare sig på fotografier eller på 
teckningen signerad Gubben Noach från 1877, förutom två fasta bänkar på 
bron på var sida om entredörren (fig. 40). 

Två höga flaggstänger flankerar herrgårdsentren redan på Noachs 
teckning. På senare fotografier ses de prydda med unionsflaggor. 

Figur 45. Den restaurerade fontänen prydd med försilvrade svanar. 
(Foto: Roger Håkansson 1993.) 

28 Gudmundsson 1982 
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Eftersom fontänen ännu finns kvar och sedan sommaren 1993 åter är i 
brukärdenlättatt beskriva(fig. 45). Denärgjordigjutjärn. Tyvärr finns inte 
något instämplat årtal eller fabrikat, men den skulle kunna vara från Farups 
järnbruk. Den står i en damm gjord av trä. Dammen är rund men av täck
brädorna formas den tiokantig. Fontänen är utförd i tre etage med tre silver
färgade, hals böjande svanar längst ned. Ovanför höjer sig två fat, liknande 
ett gammalt, utsirat kakfat i två våningar. Mitt i det övre sprudlar vatten 
fram i en liten kaskad. Det undre samlar upp vattnet innan detta slutligen 
far ned i dammen. Jämför man dagens bild med foton från 1890 ser inte 
själva vattenstrålen likadan ut. 1890 var den högre, smalare och mer 
samlad som om det fanns ett rör ytterligare på det övre fatet som inte finns 
idag. Glädjande är att fontänen åter sprudlar, vilket är byalagets förtjänst. 

Fram till våra dagar 

Brukspatron Farup var en omstridd person och var hela sin tid i Ljusnedal 
invecklad i olika rättstvister. Han började med att få brukets torpare emot 
sig genom att begära mer arbete av dem på kontrakt. Många torpare 
flyttade eller åkte till Amerika istället för att skriva på. Senare var det bl.a. 
tvister om ägogränser. Men det som främst sammanknippas med William 
Farup är den så kallade kulturkampen i Härjedalen, en uppmärksammad 
strid med renägarna i trakten. 29 

Farup var både landstings- och riksdagsman (1876-1879, 1882-1890) 
och engagerade sig mycket för Härjedalens sak. Bland de frågor som han 
ägnade sig åt var betydelsen av bra kommunikationer och en järnväg till 
Härjedalen. Mycket av det han kämpade för infriades inte förrän efter hans 
död den 4 maj 1893. Det var för övrigt samma år som familjen Åslund 
definitivt flyttade till Fjellnäs för att bo där året runt. Två månader efter 
Farups död såldes Ljusnedals bruks egendomar till staten. Från 1895 
beboddes herrgården av kronans förvaltare. Herrgården förstördes helt i 
en brand i mars 1937.30 

Det som finns kvar att se av trädgården idag är mittpartiet med fontän, 
stenmur och järnräcke. Några unga björkar har slagit rot och fått komma 
upp på ovansidan av muren. En utbyggnad av hotell "Gyllene Bocken" har 
tillåtits på herrgårdens gamla grund (fig. 46). Det baracklika huset som inte 
ligger fritt från sin huvudbyggnad stör upplevelsen av platsen. Men står man 
där herrgårdens huvudentre låg och med det nya huset bakom sig kan man 
förstå något av den utsikt som familjen Farup hade över byn och Ljusnan. 

Från planen ovanför fontänen finns en stentrappa bevarad som ledde 
ned till köksträdgården. Nivåskillnaden är ungefär en och en halv meter. 
Intill växer ett par sibiriska ärtbuskar. Även i köksträdgården finns någon 
sibirisk ärtbuske kvar liksom några röda vinbärsbuskar och björkar, som 
är något äldre än de vid fontänen. En låg stenmur utmed vägen talar om 
var det forna staketet stått. Längs östra och norra kanten av köksträdgår- · 
den har en gles hankgärdsgård satts upp. 

29 Bergström 1993 
30 Bergström 1993 
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På platsen kring det forna lusthuset har en lund av tallar och björkar vuxit 
upp, men det är svårt att tro att dessa härstammar från Farups tid. Troligen 
är det jägmästarna som bebodde herrgården därefter som planterat träden. 

Figur 46. Mittdelen av den forna herrgårdsträdgården med en del av hotell 
"Gyllene Bocken" bakom innan fontänen restaurerats. (Foto: Ulla Rylander, 
1993.) 
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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. Esplanaden vid Strandgatan i Östersund norrut planterad med 
jämtlandspoppel (Populus balsamifera 'Elongata') 1883. Efter knappt 60 år var 
det tvunget att ta ned den då järnvägen skulle elektrifieras. (Fotograf och årtal 
okända, Föreningen Gamla Östersunds fotosamling, med tillstånd av 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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Siffrorna /ränvisa li/1 motsvarande 11u111mer å här neda11 anaifna träds/ag. 

M Tt·lldem namn M 1'rllden.i:: namn M Trädens namn 

l Afvenbok, Carpinus betulus. l4 Cypress, Cupressus lawsoniana. 27 Plomrrwn, Prunus do111eslica. 
2 Grdcil, Alnus incana. 15 Ek, Quercus robur. 28 Balsampoppel, Pop. balsam,[era. 
3 Klibbal, Alnus glutinosa, 16 Gran, Picea excelsa. 29 Lagerpoppel, Popu/us laurifolia. 
4 Alm, Ulmus monlana. 17 Hägg, Prunus padus, 30 S1lfverpoppel, Populus alba. 
5 Pyramidalm, U. m . exonimsis. 18 Körshlif!g, Prunus virginiana. 31 Päron, Pfrus communfa. 
6 Dvlirgaf.e~ odl., Pyrus malus var. 19 KastallJ, A':sculus hippocastanum. 32 O/lkta a acia, Robinia pseud-
1 Vaxape , yrus prunifo/ia. 20 Körsbär, Prunus cerasus. 33 acacia. 
8 Ask, Fraxinus excelsior. 21 Lind, Tilia vulgaris. 34 Rönn, Sorbu., aucuparia. 
9 Asp, Populus lremula. 22 Sibiriskt WrklJ•äd, J.ari:r: sibirica. 35 Vanlig tall, Pinus sylvestris. 

10 Dvf1rgbJ6rk, Betula nana. 23 Lönn, Acer plata11oides. 36 Bröd/all, Pinus cembra. 
l I Vanlig björk, B. odorata {alba). 24 Oxel, Sorbus scandica. 37 Piktagran, Abies sibirica. 
12 Ornf1s_P,örk,B. verrucosadalecarl. 25 Hvilpil, Salix alba. 38 Trefa, Th~a occidentalis. 
13 Bok, agus sylvatica. 26 Jolsterpil, Salix pentandra. Grd valnöt, Juglans cineria. 

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

1 Krekula 1982 2 Krekula 1982; Rylander 1984; Klintborg 1993 
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Siffrorna hti.nvisa till motsvarande nr d hllr nedan angifna allmllnna buskvllxter. 

.NI Vllxternas namn }6 V4xlernas namn I M I Vllxternas namn 

Benved (alster), Euonymus eu• 17 
ropaea. · 18 

2 Bldhagg(bdrmispel), Amelanchier 19 
botryapium. 20 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 

'13 

Amorfa, Amorpha frulicosa. 21 
Bldsllrt. Colutea arborescens. 22 
Brakved, Rhmnnus frangula. 23 
Bu:rbom, Buxu.s sernperuirens. 24 
Deul:in, Deutzia crenala. 25 
Druff[llder, Sambucus racemosa. 26 
Vanlig (l{J.der. Sambucus nigra. 
Getapel, Rhamnus catharlica. 27 
Guldregn, Cytisus alpinus. 
Amtrlk. mifbär (guldrip.,), Ribes 28 

aureum. 
Vanlig hagtorn, Crataegus oxya· 29 

cantha. 30 
14 Bredbladig liarJtOrn, C. coccinia. 
15 Hallon, Ruhus idtrus. 31 
16 Ha.ssel, Corylus avel/ana, 

GIJ.llivare 
Nattavart 
Boden 
Luled 
Östuds 
Östersund 
Ldn sele 
Hennan 
Bollnlis 
Kila ars 
Krylbo 
Vllstan ars 
Malmö 

Ärttrll.d, Caragana arborescens. 32 
Videkorne/1, korall· o. brokbladig. 33 
KrusblJ.r, Ribes grossularia. 34 
Kvitten, Cydonia vulgaris. 35 
Liguster, Ligustrum vulgare. 36 
Ölandstok. Potentilla fruticosa. 37 
Mdbär, Ribes alpinum. 38 
Silfveroleaster, Elwagn. argentea. 39 
Park· och skogsolvon. 40 
Snöboll3olvon, Viburnum opulus 41 

roseum. 42 
Schersmin, Philadelphus · coro· 

narius. 43 
Björk• o. rö1111spirea, Spircza, be- 44 

tu/Q!folia & sorbifolia. 45 
Smällspirea, Spirtra opulifolia. 46 
Snöbärsbuske, Symphoria race- 47 

1uosa. 48 
Oxbllr (slenmisp,I), Cotoneaster 49 

integerrimus. 

Hllcksyren, Syringa vulgaris. 
Triidg.-syre11, Syringa chinensis. 
Josikasyren, Syringa josikQ!a. 
Alptry, Lonicua alpigena. 
Bentry, Loniet:ra xylosteum. 
Bldlry. Lonicera carulea. 
Rosentry. Lonicera tatarica. 
Cenlifolietörnros, Rosa centifoUa. 
Daggtlirnros, Rosa rubrifo/ia. 
Gul törnros, Rosa lutta. 
Kanellörnros, Rosa cinnamo• 

niea. 
Vildtörnros, Rosa canina. 
Bldvidt, Salix glauca. 
Korgpil, Salix viminal/s. 
Lappuide, Salix lapponum. 
Suartvide, Sali:c nigrieans. 
Ullvidt, Salix !anala. 
Röda och svarta vinbllr. 

Bangdrdar Siffrorna hilnvisa till motsvarande nr d härnedan angifna flerdriga blomsterväxter. 

Vaxternas namn V/lxlernas namn 

I Akl,da, Aquilegia vulgaris. 17 Isop, Hys.opus o{ficinalis. 32 
2 Fillllaster, Aster alplnus. 18 Jakobsstege, Polemonium CQ!ru· 33 
3 Wrgiliusaslu, Aster amellus. leum. 
4 Björnloka. Heracleum sibiricum. 19 Karpaterklocka, Campanu/a·car- 34 
5 Blomsttrlyra. Diclytra spectabi/is. palica. 35 
6 Tu/brdcka, Saxifraga caspitosa. 20 Silfverregn (silfverknda). Poly· 36 
7 Gds/Srt (br/J.nna), Arabis albida . gonum undulatum. 37 

(al(Jina). 21 .\fargarelakrage, Chrysantemum 
6 Dagli/ja, Hemuo,;allis {lava. frutescens. 38 
9 Diplom, Dictamnus albus (fraxi· 22 Rosenkrage, C. roseum. 39 

nelia). 23 Kungslius, Vubascumphczniceum. 
10 Randig rörf[en (bandgrlls), Pha• 24 KrolliUa, Litium martagon. 40 

lari1 arundinacea picta. 25 Lungört, Pulmonaria sibirica 41 
Il Höstf[ox

1 
Phlox paniculata (hy• (fol. var.). 42 

brida,1 26 Lupin, Lupinus polyphyllus. 43 
I~ Funkia, Funkia alba. 27 Studenllysa,Lychnis chalctdonica. 44 
13 Flkgätmig,j, Myosolis sylvatica. 28 Skogslysa, L11chnis dioica. 45 
14 Kanadagullris, Solidagocanadtns. 29 Lysing, Lysimachia nummularia. 46 
15 Glattgullris, Solidago glabra. 30 /lfyskmalva, Malva moschata. 47 
16 Ilökblomster, Hieracium auran· 31 Fj{J.dern,jlika, Dianthus pluma• 48 

ti.acum. rius. 49 

Viixternas namn 

Oxöga, Telekia speciosa. 
Luklpion, Pa,onia albi{lora (chi· 

nensis). 
Vanlig pion, P. of!icinalis. 
Rabarber, Rheum hybridum. 
Prydnadsrabarber, .It palmatum. 
Riddarsporre. Delphinium for• 

,nosum. 
Rudbeckia, Rudbeckia laciniata. 
Röd·, bld- o. dubbel&ippa. Ane-

mone hepatica. 
Plynupfrea, SpiNZa aruncus. 
Sto1·knähb, Geranium sylvaticum. 
Stormhatt, Aconitum napellus. 
Svärd:;lilja, Iris germanica. 
Ullsyska, Stachy., /anala. 
Tusenskön, Bellis perennis. 
El,lvallmo, Papaver oritnlalt. 
Fjlillvallmo, P. nudicaule. 
Trädgdrdsvifva, Primula elatior. 
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 trädgårds direktör 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. Buskgrupperna komp-lettera
des med olika trädslag där de spektakulära trädformerna 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 trädgårdsskola 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 

76 

4 Planteringsväsendet 1931; Klintborg 1993; 
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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 försörjdes 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 ban
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 
återfinns 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, irisarter, 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 Östersund till del. 1897 planterades några äppelträd 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-talets första år finns tre Abiesarter med: Abies 
balsamea (balsamgran), Abies pectinata (egentligen Abies alba, silver
gran) samt Abies sibirica (pichtagran). Sibirisk lärk fanns med redan 
1891.18 

Lennart Lindmark, f.d. banområdeschef i Östersund, ger en bild av hur 
planteringsarbetena gick till 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 distr iktsträdgårds
mästaren 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 Lindmru·k 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 till 
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 arkiv 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 utanfår bilden till höger. (JLM.) 
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Planteringar vid Åre station 

Figur 56. Plan över Åre station. (Texten är fårfattarens tillägg. Ur Planteringar 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 välhållen 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. Åre station sett från väster. (Foto: Sverigesjärnvägsmuseum, ca 1928.) 

21 Flinck 1994; Kjell Lrmdquist 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. 

dl 

( 

2 -- - --- - ---

Figur 59. Utsnitt ur "Storlien - fårslag 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
r ad 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
rundeln 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 N äfveqvarns 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 
(A conitum) 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 fotografiet, figur 60 
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3. Planteringar vid turistanläggningar 

Under de två sista decennierna av 1800-talet började turismen utvecklas 
i Jämtland och Härjedalen. Sambandet med järnvägens etablering och 
Svenska Turistföreningens bildande 1885 är uppenbart. Samma utveck
ling kunde ses i Mellaneuropa några decennier tidigare. 1 

Järn vägslinjen Östersund-Storlien invigdes av Oscar Il 1882. Då kunde 
människor för första gången färdas obehindrat genom länet och vidare 
genom Norge fram till Trondheim. Sträckan från Duved till Storlien gick 
genom tidigare väglöst land. De vyer som öppnade sig efter denna tvärled 
var då och är fortfarande magnifika. Det var naturligt att de jämtländska 
turistanläggningarna etablerades längs denna sträckning. De anläggningar 
som beskrivs på de följande sidorna begränsar sig till de allra första som 
byggdes för att ta emot de nya turisterna som kom med tåg och till de orter 
som i dag är mindre kända. Åre och Storlien har därför utelämnats. 

Turisterna kallades luftgäster. Flera var ordinerade att vistas en tid i 
den hälsosamma, friska, höga luften även om de inte hade lungsot, tuber
kulos, en sjukdom som bland annat behandlades med stärkande promena
der.2 Ofta kallades de nya pensionaten för sanatorier trots att de inte tog 
emot några lungsotspatienter. 

Västra Härjedalens troligen första turistanläggning låg i Fjellnäs vid 
sjön Malmagen. Dit kom luftgästerna i huvudsak via den norska järnvä
gen. Det var den lättaste vägen trots de fem milen till stationen i Röros. 

I västra Jämtland var Mörsils socken en av de första turistbygderna. 
Anledningen till detta var bland annat den vänliga naturen med välmå
ende jordbruksbygd intill glittrande sjöar med de mäktiga fjällen och de 
dånande vattenfallen på lite avstånd. I början var det inte det dramatiska 
landskapet som drog till sig turismen även om Svenska Turistföreningen pro
pagerade just för vildmark och fjäll . Mörsilstrakten hade fjällen inom räck
håll men var också ett leende landskap som tilltalade många. Männis
korna i trakten förstod att ta tillvara dessa tillgångar. Bonden Jon Jonsson 
Mankel öppnade förstjärnvägshotell intill stationen i Mörsil 1882. Knappt 
tio år senare var han en av dem som tog initiativet till Mörsils sanatorium 
för 1 ungsotssjuka. I Ocke, strax öster om Mörsil, öppnades pensionat strax 
efter invigningen av järnvägen. Detsamma skedde i Enafors, strax öster 
om Storlien som blev en helt ny ort tack vare järnvägen. 

En annan typ av turister var välbärgade svenskar och utlänningar som 
kom till fjäll trakterna för att jaga och fiska. De köpte mark och lät uppföra 
stora trävillor på strategiska platser nära trädgränsen. Marta Järnfeldt
Carlssons Landskap, }aktvillor & kurhotell - arkitektur och turism i Väst
jämtland 1880-1900 (1988) rekommenderas varmt till den som vill veta 
mer om västra Jämtlands byggnadshistoria och turism under denna period. 

1 Järnfeldt-Carlsson 1988 
2 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Fjellnäs Högfjellspensionat 

Pensionatets grundare 

Under 1880-talet skapades Fjellnäs Högfjellspensionat av makarna Jonas 
och Hilda Åslund. Pensionatet, som fortfarande drivs, ligger i byn Malma
gen vid ett näs i sjön med samma namn, intill vägen mellan Funäsdalen 
(2,5 mil) och Röros (5 mil). Eftersom det klart framgår av prospekt att 
lungsotspatienter inte var välkomna, betraktar vi Fjellnäs som en turist
anläggning fastän det först benämndes Fjellnäs Högfjellssanatorium.3 

I april 1881 kom Jonas Åslund som ombud för grosshandlare Vilhelm 
Henrik Kempe, ägare av Ljusne-Voxna AB, förbi byn på vägen till Röros. 
Där avgjordes en affär som innebar att avverkningsrätten för Malmagen 
2 och 3 tillföll Kempe under de följande 30 åren. Kanske var detta första 
gången som Åslund gjorde bekantskap med byn. Trakten måste i alla fall 
ha gett bestående intryck, för något år senare började han och hans familj 
att bygga det som skulle bli Fjellnäs Högfjellspensionat. 1882 slutade eller 
begärde Jonas Åslund tjänstledigt från sin tjänst som länsman i Lillhärdal, 
vilket blev en vändpunkt både i familjen Åslunds liv och i byn Malmagens 
historia.4 
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Figur 61. Fjällnäs och Tänndalen. (Utsnitt ur Härjedalens kommun -
översiktskarta i skala 1:100 000, Lantmäteriverket i Östersund u.å.) 

3 Bergström 1982 4 Bergström 1982 
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Jonas Åslund föddes 1837 (samma år som Huså herrgård stod färdig) i 
Matfors i Medelpad och utbildade sig både i juridik och till musikdirektör 
i Uppsala respektive Stockholm. Strax innan han fick tjänsten som krono
länsman i Lillhärdal 1865, tjänstgjorde han som landskanslist i Öster
sund. Vid den här tiden gifte han sig med Hilda Boberg som kom från en 
prostfamilj i Västmanland. Tillsammans fick de 10 barn. I Lillhärdal 
byggde han gården Åkersberg och tjänstgjorde även som juridiskt ombud 
för Ljusne-Voxne AB. För företagets räkning gjorde han många hemmans
och skogsköp i Härjedalen. Men han lär även ha gjort affärer på egen hand 
vilka lade grunden till en mindre förmögenhet. När Jonas Åslund 1882 
lämnade länsmansbefattningen vid 45 års ålder bodde familjen först i 
Örebro på vintern, sedan i Stockholm (där Jonas köpte en orgelfabrik) och 
därefter i en inköpt villa i Södertälje. Somrarna tillbringades i Malmagen 
där man hyrde in sig innan pensionatet byggts färdigt. 5 

Vad fann då Åslund så attraktivt med denna fjällby? Själva tomten var 
från början närmast vildmark, 781 m.ö.h. och omgiven av fjällbjörkskog. 
De första bofasta under andra hälften av 1700-talet fick skattelindring i 20 
år för att marken bar så lite. Men det var säkert detta som var tjusningen. 
Åslund var inte för sin försörjning beroende av vad marken gav. Och han 
förstod nog snart att de fiskrika sjöarna, riporna på fjället och den friska, 
höga luften kunde locka burget folk med lite äventyrslängtan till "hans" 
fjällby. Bästa vägen dit var då att ta sig till Kristiania (Oslo) och därifrån 
med tåg på den nyanlagda järnvägen till Röros (färdig 1877). Åkte man 
istället via Ljusdal fick man ta hästskjuts därifrån över Kårböle till Rede 
och vidare utmed Ljusnan och Tännån mot Norge; en lång och besvärlig 
resa (fig.16 och fig. 51).6 

Figur 62. Fjällnäs från norr på 1890-talet med Näset och de båda fiyglarna i 
mitten och Vinterpalatset till vänster. Näset som sticker ut i sjön syns till höger i 
mitten av bilden. (Foto: Tora Pettersson 1890-talet. Källa: JLM.) 

5 Bergström 1982 6 Bergström 1982; Dunfors 1975 
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Figur 63. Skiss över Fjellnäs Högfjellspensionats alla byggnader. X betecknar 
riven byggnad. (Ur Hedlund et al 1992, s. 20, med tillstånd av Institutet får 
folklivsforskning.) 

Anläggningens tillkomst 

Det första huset byggdes strax nedanför vägen mot Norge vid det lilla näset 
som sköt ut i Malmagen. Det kallades följaktligen för Näset och byggdes så 
att det skulle rymma både den stora familjen och dess gäster. När bygg
nationen kom i gång är ovisst. Det är möjligt att året var 1882. Bygget 
krävde noggrann planering och organisation eftersom virke och ibland även 
hantverkare måste rekvireras långt bort ifrån. När Näset blev klart vet 
man inte med säkerhet. Kanske var det 1884 då Jonas och Hilda köpte 
hemmanet Malmagen 2 för 3 000 kronor. 

1886 uppfördes två flyglar samt den s.k. Västern som innehöll vagns
bod, tvättstuga, förråd och några små rum. Flyglarna kom att kallas 
Prinsflygeln respektive Ugglas flygel eller Uggleboet eftersom Prins Carl 
och överstelöjtnant Claes af Uggla bebodde var sin flygel 1891-1893 res
pektive 1891-1895 för att jaga ripor i trakten.7 

Nästa stora byggproj ekt blev Vinterpalatset. Det var en vacker träbygg
nad i tre våningar med glasverandor vända mot sjön. Några hus på Dalarö 
i Stockholms skärgård stod som förebild. Huset blev färdigt 1893 (samma 
år som William Farup i Ljusnedal dog) och därmed kunde familjen Åslund 
bo vid Malmagen året runt. Riktigt vilket år som Fjellnäs övergick från att 
vara sommarviste till fjäll pensionat är inte fastställt men troligen kom de 
första betalande gästerna 1887. Sommartid kunde man härbärgera 90 
gäster och vintertid ett 20-tal. Betoningen på att inga lungsotspatienter 
togs emot kan ha lockat flera gäster. Det var societeten som kom, välbärgat 
folk från södra Sverige, England och Frankrike. I samband med att post
kontor inrättades i en av byggnaderna blev namnet Fjellnäs mer känt än 
själva bynamnet Malmagen.8 

7 Bergström 1982 
8 Bergström 1982; Dunfors 1975 
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Figur 64. En avrundad gräskant och en sittbänk vid Norra fl,ygeln. (Foto: Eivind 
Jonsson, odaterat, JLM.) 

Trädgårdens utformning och influenser 

Av fotografier från sekelskiftet framgår att man försökte ordna någon form 
av trädgård vid pensionatet (tig. 64 och 66). Mest var det grusade gångar 
mellan gräsbevuxna lägder. Gästernas lust till promenader gjorde att 
stigar anordnades. Häradsstigen gick från damernas badställe vid sjön 
genom skogen upp till landsvägen och därifrån till en platå. I övrigt kunde 
man gå längs Tännån till Tännäs och titta på sätrarna vid vägen eller längs 
landsvägen till Anderssjöåfallet och Hamrafjället med sin rika flora. På 
Fjellnäs byggdes en kägelbana under tak9 och möjligen ställdes en plan 
iordning för krocketspel intill huvudbyggnaden för hundra år sedan.10 En 
inhägnad köksträdgård fanns i alla fall längre ut på udden i Malmagen 
redan 1894 (tig. 66). Läget på näset gav det bästa tänkbara mikroklimat: 
vänt mot söder i sluttningen nära sjön, skyddat från kalla nordanvindar. 

Figur 65. "Plan af 
Sveriges högst öfver 
hafvet liggande 
trädgård vid 
Fjällnäs (1907), 
770 m.ö.h . ... 
Trädgårdens längd 
är omkring 12 m." 
Fyllda cirklar står 
for björkar och 
ofyllda for röda 
vinbärsbuskar. 
(Ur Birger 1909.) 

9 Dunfors 1975 
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10 Hösten 1993 återfanns en iordninggjord plan mellan huvudbyggnaden och näset. 
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Att man försökte ordna tomten runt husen är inte så konstigt. Hilda hade 
säkert med sigideer från sin barndoms prästgård och Jonas var berest. Då var 
det desto mer anmärkningsvärt att de odlade grönsaker, blommor och 
vinbär i denna trakt som kanske bara sett potatis och rovor tidigare. Men 
pensionatsgästerna gladdes nog åt de färska grönsakerna och det drygade 
naturligtvis ut hushållskassan för familjen. Åslunds prövade sig säkert 
fram och fick kanske inspiration och ideer hos brukspatronen respektive 
jägmästarna på Ljusnedals herrgård om vad som gick att odla. 

Figur 66. Fjellnäs från sydost 1894 med den inhägnade köksträdgården på 
näset till vänster, det forsta huset Näset, med gaveln hitåt, i mitten och det 
ståtliga Vinterpalatset till höger i bild. (Foto: Tora Pettersson, Östersund, JLM.) 

Växter, staket och trädgårdsmöbler 

Köksträdgården på näset finns beskriven med en ritning och några ord i 
Trädgård och åker i Härjedalen av Se lim Birger 1909 i tidskriften Trädgår
den . Författaren menade att det var den högst över havet belägna trädgår
den i Sverige. "Här finns både fjällväxter och växter som i södra landet 
betraktas som ogräs", skrev han och menade säkert tusensköna med det 
senare. Täppan var 12 meter lång och ca 7 meter bred och innehöll mest 
köksväxter. I norra gränsen stod en rad med fjällbjörkar och längs den 
västra växte flera röda vinbärsbuskar. Det fanns en drivbänk och sängar 
med dill, gräslök, morötter, persilja, sallat och spenat. Men Birger ansåg 
att det främst var rabarbern som trivdes. Den växte upp, blev manshög och 
blommade rikligt. I en cirkel mellan spenat- och morotssängarna växte 
Prins Gustavs öga (N emophila menziesii) och tusensköna (Bellis perennis ). 11 

I Fjällnäs 1907, på professor Gunnar Schottes inrådan, såddes frö av 
bergtall (Pinus mugo), brödtall (Pinus cembra) samt lite senare sibirisk 
lärk (Larix sibirica). Brödtallen trivdes inte och lärken kom aldrig upp, 
troligen p.g.a. dåligt frö, men bergtallen växte ännu 22 år efter sådden. 12 

11 Birger 1909 12 Bergtall vid ... 1929 
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Granskas figur 66 med lupp framgår att staketet runt köksträdgården var 
en vitmålad, enkel inhägnad med stolpar utan utsirning. Mellan stolparna 
var fem horisontella ribbor fastspikade. Grinden mot öster bestod av 
stående smala ribbor. Intill Vinterpalatset fanns ett mer bearbetat staket 
av tätt stående, rödmålade ribbor avslutade med en vit spets längst upp.13 

Ännu idag finns en gammal typ av soffa på Fjällnäs som kan ha till
verkats kring sekelskiftet (fig. 67). På foton från den tiden skymtar enkla 
bänkar av brädor på bockliknande ben (fig. 64). 

Figur 67. Gammal bänk med anor från seklets början. (Foto: Rylander, 1993.) 

Fram till våra dagar 

I slutet av 1890- talet och början av 1900-talet sjönk antalet gäster. Under 
några regniga somrar drog sommargästerna till västkusten istället. Dess
utom var det dyrt att frakta både gäster och mat. Den ekonomiska 
situationen tvingade familjen Åslund i konkurs 1901. Stockholms En
skilda Bank, den största borgenären, lät Åslund fortsätta förvaltningen. 
Fem år senare bildades ett konsortium av Jonas Åslunds vänner där bl.a. 
Svenska Turistföreningen var delägare. Men det blev dispyter om hur 
anläggningen skulle skötas, så 1908 lämnade familjenÅslund sitt livsverk 
och flyttade till Funäsdalen. Jonas avled åtta år senare. Därefter har 
många ägare passerat revy. 14 

Figur 68. Hilda och Jonas Åslund. (Foto: okänd resp. Gustaf Joop & Co, JLM.) 

13 Foto ej redovisat (i Funäsdalens Hembygdsföreningens ägo). 14 Bergström 1982 
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Figur 69. Näset där man kan urskilja var köksträdgården en gång låg i 
sluttningen. (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 

En vacker höstdag 1993 

När författaren besökte Fjällnäs i oktober 1993 var förväntningarna höga 
på om det skulle finnas kvar några spår av köksträdgården på näset i 
Malmagen. Mycket riktigt fanns en utlagd rektangel på näsets sydslutt
ning som kunde urskiljas genom en klart markerad kant där fjällets 
vegetation av ris och björk avlöstes av ett frodigare grästäcke. Måtten på 
rektangeln stämde med Selim Birgers angivelser, 12 x 7 meter. I strand
kanten, ca 5 meter från odlingsrutan, växte fortfarande en röd vinbärs
buske. Intill grunden på Vinterpalatset, som revs på 1960-talet, fanns ock
så vinbärsbuskar samt gamla rabarberstockar. De unga nuvarande ägarna 
berättade att rabarber från Fjällnäs är representerad i genbanken på 
Julita Gård i Södermanland bland andra svenska rabarbersorter. Gamla 
vinbärsbuskar finns även vid en jaktstuga som hör till fastigheten och som 
ligger ännu högre över havet vid sjön Bolagen (fig. 61). Ägarna verkade 
inspirerade att så småningom återskapa köksträdgården på näset. 15 

15 Bergström 1982; Peter Nilsson och Fredrik Öberg, 1993 
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Ocklinds pensionat i Ocke 

Hos värd paret Jon och Maria Ocklind i Ocke etablerades ett av de första 
pensionaten i västra Jämtland som dessutom var omgivet av en planerad 
trädgård. Ocke ligger i Mörsils socken, drygt en mil öster om kyrkbyn. 
Våren 1884 lär de första luftgästerna ha stigit av tåget vid Ocke hållplats 
(fig. 54). Byn hade goda förutsättningar genom det vackra läget vid sjö och 
fjäll, hög ren luft och ett gästfritt folk med välmående gårdar.16 

\ '\ ' :f \ ■• ~ ...... 
Bj"I nberget ; '!i> 

I .c:~ 7: 

Figur 70. Mörsil, Ocke samt Sällsjö i söder. (Nya fjällkartan Z7, LMV 1989. 
Skala 1:100 000.) 

Trädgårdens utformning 

Vad luftgästerna möttes av då de vek av från byvägen in mot pensionatet 
var en nyplanterad alle av jämtlandspoppel som riktade sig mot huvud
entren, en gräsrondell framför huvudbyggnad och flygelbyggnader, kan
ske planterad med blommor, en flaggstång, prydliga grusgångar och 
vitmålade trädgårdsmöbler. 

16 Bengt Ocklind 1993 
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Figur 71. Ocklinds sett från granngården i norr. Poppelallen har vuxit till sig 
ordentligt. Vykort från sekelskiftet. (Tillhör Bengt Ocklind, Ocke.) 

Ocke som bygd har ett gott klimat väl tjänligt för odling. Det lätt kullriga 
landskapet med öppna ängar och dungar av lövträd är omgärdat av tät, 
vindskyddande granskog. Ocklinds pensionat hade också en köksträdgård 
som i folkmun kallades "kryddgår'n" .17 Den låg intill staketet som omgärdade 
tomten i en sydvänd backe skyddad mot västlig vind. På denna sidan av 
huset fanns även en berså. Terrassen på östra gaveln (fig. 72) var på som
maren täckt med humle. Tidens mode med slingrade grusgångar kan 
skönjas på figur 72. 

Ocklind,: 

Figur 72. Ocklinds gårds södra sida med köksträdgården intill staket till höger. 
Lägg märke till de uppstammade tallarna och den bågformade grusgången till 
höger. Vykort från sekelskiftet. (Tillhör Bengt Ocklind, Ocke.) 

17 Bengt Ocklind 1993 
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Figur 73. Uppmätning av den nuvarande trädgården hos Ocklinds i Ocke 1994. 
(Ulla Rylander.) 
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Figur 74. Luftgäster hos Ocklinds 1905. Jon Ocklind i hatt, Maria står bakom 
honom och sonen Valdemar sitter på gruset. (JLM.) 

Influenser 

Pensionatsvärdinnan Maria Ocklind var skånska; hon kom till Ocke i 
början av 1880-talet och kan då ha haft en hel del med sig av både praktisk 
erfarenhet och synintryck av anläggningar i södra Sverige. Hon fortsatte 
att odla sitt trädgårdsintresse, anpassat efter detta kärvare klimat. 

Pensionatsägarinnan insåg säkert det viktiga i att ha det prydligt runt 
huset för att öka gästernas trivsel (se s. 35: uppropet i Mörsil 1886). Att 
vara utomhus, att umgås i pensionatsparken och att vandra på stigar till 
skog och fjäll var huvudsysselsättningen för gästerna. Jon Ocklinds bror 
Olle kom att uppföra turiststationen vid Sällsjön (fig. 70) , vilket kom att 
betyda mycket för den tidiga fjällturismen. 18 

Vällagad mat med råvaror från egen täppa var viktiga ingredienser för 
att få nöjda gäster. År 1900 gästades Ocklinds av prins Oscar Bernadotte. 
Detta måste ha varit ett gott betyg för den lilla byn Ocke. 

Jon Ocklind var medlem i Jämtlands läns trädgårdsodlareförening 
(instiftad 1894) och var bekant med länsträdgårdsmästare Johan Öberg 
som upprepade gånger besökte Ocklinds gård under 1890-talet. 19 Plantor 
rekvirerades till gården från plantskolan i Härnösand 1897. Det var bl.a. 
två lärkträd (varav ett finns kvar idag), humle, jättebjörnloka, ros- och 
syrenplantor, parkolvon, schersmin, silverbuske, korallkornell, hallon
och röda vinbärsbuskar (fig. 75). 

Makarnas arbete måste även betytt en del som inspiration för grannar 
och bybor. 

18 Bengt Ocklind 1993 
19 JLKH Länsträdgårdsmästarens årsredog. 1886-1905 
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Fram till idag 

År 1919 avtog turistströmmen till Ocke. Luftgästerna ville se mer av 
fjällen och vara närmare dem och drog följaktligen längre västerut mot Åre 
och Storlien. 

Bengt Ocklind, barnbarn till Jon och Maria, med familj bor idag på gården . . 
Trädgården har genomgått flera förändringar men av ursprunget finns 
poppelallen kvar, som nu fått ansenlig höjd och grovlek, liksom gräsrundel, 
flaggstång och utemöbel. Den bågformade grusgången kan anas (fig. 73). 

Bengt för odlararvet vidare med provplanteringar av olika barrträd i 
skogen intill gården: berggran (Abies lasiocarpa ), korkgran (Abies lasiocarpa 
v. arizonica), svartgran (Picea mariana), contortatall (Pinus contorta) och 
douglasgran (Pseudotsuga menziesii) . 

98 

Figur 76 ovan: Den 
uppvuxna allen au 
jämtlandspoppel (Populus 
balsamifera 'Elongata ') 
sedd från Ocklinds gård 
upp mot vägen i norr. 
(Foto: Ulla Rylander 1994.) 

Figur 77 till vänster: 
Vit träsoffa med gjutjärns
gavlar från sekelskiftet som 
fortfarande används au 
familjen Ocklind. 
(Foto: Ulla Rylander 1994.) 



Enafors som turistort 

Enafors är en ort drygt en mil öster om Storlien som kom till tack vare 
järnvägen mellan Östersund och Storlien. Hur platsen förändrades från 
skogs- och betesmark till livlig arbetsplats och senare till lovordad turist
ort med jaktvilla och turisthotell illustrerar den stora förändring som 
järnvägen medförde de sista årtiondena av 1800-talet för västra Jämtland 
och delvis även för västra Härjedalen. 
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Enaforsholm 

Platsen för Enafors by ägdes från början av Handölsbönderna som där 
hade sina fäbodvallar. De första bofasta var troligen ett driftigt par från 
Norge, Jens och Maria Stensås. Jens kom till Sverige som 25-åring och slog 
sig ned som gästgivare och handlare på Skalstugans gästgiveri 1857. 
Skalstugan låg invid Karl Johansvägen en mil från norska gränsen. Det 
var en viktig led där de jämtländska bönderna (s.k. forbönder) färdades 
med varor till Levanger. Resorna gav goda inkomster till gästgiveriet. 
Paret Stensås bedrev även jordbruk och hade ett eget mejeri. 

Figur 79. Lagaskifteskarta över Enafors 1885. Se bildtext vid figur 79. (LMV.) 
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På 1870-talet började det talas om den "jämtländska tvärbanan", järn
vägen genom Jämtland till Trondheim. Stensås förstod att Skalstugan 
skulle förlora i betydelse och började så smått att flytta sin verksamhet till 
händelsernas centrum invid den planerade järnvägssträckningen. 1871 
inköpte han tillsammans med en kompanjon avverkningsrätten till 
hemmansägarnas skog på Handöl nr 1 och 2 för 50 år framåt. Åren därpå 
köptes mark, bl.a. en holme i Enan, Enaforsholm, där Stensås 1877 allra 
först byggde ett sågverk och en handelsbod. Sågverket levererade slipers, 
stängselstolpar, slanor och plank till bangårdar och banvaktarstugor och 
handelsboden bestod sågverks- och järnvägsarbetarna med olika sorters 
varor. Först 1879 sålde Stensås sina andelar i Skalstugan och flyttade till 
Enaforsholm.20 Hur holmen var bebyggd under Stensås tid framgår av 
lagaskifteskartan för Handöl 1885 (fig. 80). 

Figur 80. Utsnitt av lagaskifteskartan över Enaforsholm 1885 (LMV). 
Sågverket är den långsträckta byggnaden på holmens nordöstra sida. Nr 63 och 
64 står for "Sågplan" och nr 65 for "Berg" i kartans beskrivningsdel. Sydväst 
därom ligger stallet (byggnad med kryss i) samt ladugården ihopbyggd med 
bryggstugan och med två uthus placerade som flyglar på baksidan. Söder 
därom ligger från väster: sommarstugan, härbret och huvudbyggnaden. Nr 66 
är "Odling på bergb. botten", nr 67 och 68 "Gräsplan" och 69 "Upplagsplats". Nr 
77 står for "Tomt" och nr 75 for "Kryddgård". Olika typer av odlingsmark är det 
vid nr 70, 76, 79, 81-83, 85, 91-93 och 98. Nr 71-73 är branta partier och nr 7 4 
"Källarbacke". Ängsmark är det vid nr 75, 78, 80, 84, 89-90 och 96-97. Nr 86, 
87, 94, 95 är klassade som skogsmark och nr 99-100 samt 103b som betesmark. 
101-103a och 104 är myrar. (Se även figur 79 angående sifferbeteckningarna.) 

20 Lihnell 1989 
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Sedan järnvägen invigts 1882 minskade lönsamheten för både sågverk 
och handelsbod. Istället kom sommarturisterna för att vandra till 
Snasahögarna, Blåhammaren och Sylarna. Paret Stensås var inte sena att 
erbjuda dem både husrum och mat på Enaforsholm.21 Precis som vid de 
andra pensionaten som beskrivits gjordes marken kring huset iordning. 
Framför huvudbyggnaden anlades en gräsplan och mot sågverket sattes 
ett staket upp. I skydd av huvudbyggnaden planerades en kryddgård vänd 
mot Snasahögarna och södersolen. Både den och gräsplanen var inhäg
nade (fig. 81). 

Figur 81. Enaforsholm strax före sekelskiftet med den inhägnade kryddgården 
bakom huvudbyggnaden, planteringar mellan farstukvistarna på framsidan 
och gräsplanen framför med ett enkelt räcke runt. (Foto: A. Olsson 1899, JLM.) 

Kryddgården från Stensås tid ligger på samma ställe som dagens 
försöksträdgård men måtten dem emellan stämmer inte helt överens. 
1885 hade den uppodlade marken en utbredning mot söder på 18 meter. 
Idag är den mer än dubbelt så stor. Längs fasaden var måttet detsamma 
som det dåtida husets längd med ett tillägg på fyra meter på vardera sidan, 
d. v .s. omkring 28 meter. Kryddgården vidgade sig sedan mot söder där den 
blev 35 meter bred. Det senare måttet motsvarar dagens bredd på hela 
försöksträdgården, vars form är rektangulär. Det är knappast troligt att 
några av.växterna i dag härstammar från 1880-talets kryddgård. De gamla 
sibiriska ärtbuskarna vid husets sydöstra hörn planterades senare trots 
att fotografier visar buskar växande på samma ställe kring år 1900.22 

Båda makarna Stensås dog 1898, Jens efter en tids sjukdom. Han led av 
sockersjuka och började redan på 1890-talet avveckla sina fastigheter.23 

21 Lihnell 1989 22 Kjell Lundquist 1995 23 Lihnell 1989 
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Enaforsholm ägdes därefter av Enafors Aktiebolag. Jordbruket sköttes 
av en arrendator och gården drevs som pensionat på somrarna. 1900-1905 
hade det namnet Enaforsholmens sanatorium. Någon läkare eller sjukskö
terska fanns det inte, så det var inte lungsots patienter man önskade som 
gäster utan de "vanliga" luftgästerna.24 Svenska Turistföreningen skrev 
positivt om Enafors i sina årsskrifter. I en artikel av Carl A. E. Lenström 
1903 framhålls Enafors höga läge över havet, hela 553 meter, det vackra 
läget med det imponerande fjället Snasahögarna som höjer sig i söder och 
"Enaälfens blåa band" samt alla utflyktsmål med fina vyer i närheten.25 

Figur 82. A. W. Bergsten med några vänner vid paviljongen 'Höganloft'. (Foto: 
A. W. Bergsten u.å., KSLA.) 

1908 förvärvade grosshandlare A. W. Bergs ten Enaforsholm. Han bodde 
granne med prins Eugen på Waldemarsudde i Stockholm och hade vid 54 
års ålder skaffat sig en så stor förmögenhet i textil varubranschen att han 
kunde dra sig tillbaka som affärsman. Anledningen till köpet av Enafors
holm var dels att han ordinerats att vistas i den friska fjälluften av sin 
läkare, dels att han på så sätt lättare kunde utöva sina fritidsintressenjakt 
och fiske och att hitta motiv för fotografering och målning.26 

Bergsten var road av att bygga nya hus och förbättra de gamla på 
egendomen. En bostad byggdes till rättaren som anställdes för att sköta 
jordbruket. Huvudbyggnaden förvandlades genom ombyggnad av taket till 
att likna en mindre herrgård och blev så en av Västjämtlandsjaktvillor. Ett 
par paviljonger byggdes också till lyst, en elegant vid forsen och en mer i 
nationalromantisk anda söder om det ombyggda härbret (fig. 82).27 

24 Lihnell 1989 25 Lenström 1903 

26 Malmström 1955 27 Järnfeldt-Carlsson 1988; Lihnell 1989 
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Figur 83. Utsnitt från en vårbild av huvudbyggnadens södersida 1915. (Foto: 
A. W. Bergsten, KSLA.) 

Tyvärr finns inga fotografier med kryddgården som huvudmotiv i 
Bergstens fotoarkiv från Enaforsholm. Däremot skymtar man växtlighe
ten på några av dem. Figur 83 visar trädgården vid jaktvillan sju år efter 
Bergstens övertagande. Någon inhägnad syns inte längre till. En gles 
buskrad kan urskiljas en bit från huset parallellt med väggen liksom en 
större björk. Trädet måste ha funnits före Bergstens tid men om buskraden 
gjorde det är mer tveksamt. Av de tillgängliga fotografierna går det inte att 
bedöma om dessa buskar planterades i samband med Bergstens ombygg
nad av huset eller härstammar från tidigare ägare. Däremot är det möjligt 
att de större buskarna i väster strax till höger om björken är delar av den 
buskrad som återfinns på ett fotografi från 1909, då huvudbyggnaden 
byggdes om. 

Fotografiet med Bergsten bakom häst och vagn (fig. 84) visar några av 
trädgårdens växter. Tyvärr är bilden inte skarp i kanterna, men det är 
troligt att buskarna till vänster om ekipaget är någon sorts buskros (idag 
växer där en bergros (Rosa pendulina) i närheten); alternativt är det 
frågan om vinbärsbuskar. Bland blommorna och bladen i förgrunden kan 
kryddsalvia urskiljas.28 

Bergsten vistades på Enaforsholm varje sommar från strax före mid
sommar till någon vecka in i september till och med 1935. De två sista 
somrarna av sitt liv var han tvungen att stanna på Waldemarsudde. 
Egendomen i Jämtland testamenterades till Kungl. Lantbruksakademien 
(Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, från 1956) som övertog 
äganderätten 1937. 29 

28 Allan Carlsson 1995; Hans Rauber 1995 29 Malmström 1955 
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Figur 84. A. W. Bergsten framfår Enaforsholms östra gavel med trädgården 
skymtande i forgrunden. (Okänd fotograf, u.å., KSLA.) 

Idag fungerar Enaforsholm som kursgård och pensionat företrädesvis 
för Akademiens ledamöter men även för andra personer med anknytning 
till jord- och skogsbruk eller med intresse för fjäll världen. På egendomen 
drivs olika skogsförsök och försök med prydnadsväxter. Redan under 1948 
lade Sven Green ut försök för trädgårdsväxter. I Stora trädgårdsboken 
konstaterar han att fruktträdsförsöken misslyckades helt medan många 
av perennerna klarade sig utmärkt. Ansvaret för försöksodlingarna över
togs 1950 av professor Börje Lövkvist vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Sedan 1991 pågår en upprustning av Försöksträdgården vad gäller både 
utformning och innehåll under landskapsarkitekten Kjell Lundquists 
ledning (se hans inledande kapitel). Trädgården innehåller nu 50 olika arter 
och sorter av buskar och trä9, och över 200 olika perenner och lökväxter. På 
holmen finns även en demonstrationsplantering (ett arboretum) med 
främmande barrträd från 1950-talet.30 

30 Green 1957; Lundquist 1995 
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Enafors Turisthotell 

Enafors Turisthotell skapades av Johannes och Karin Mölner, landsmän 
och vänner till familjen Stensås på Enaforsholm. Johannes arbetade hos 
Jens Stensås på Skalstugan när denne började etablera sig i Enafors med 
såg och handelsbod. Mölner flyttade så småningom efter. Han köpte mark 
och byggde bostad närajärnvägsstationen på 1880-talet. Enligt uppgift var 
den mindre byggnaden som uppfördes på tomten klar 1885 och den större 
14 år senare. På lagaskifteskartan från 1885 ses dock båda bostadshusen 
tillsammans med ladugård och uthus kring en öppen plan (nr 8: "tomt") 
sydost om järnvägsstationen (fig. 79). Paret Mölner öppnade Enafors 
Turisthotell 1899.31 

Figur 85. Turisthotellet i Enafors omkring 1910. På bänken sitter ägarna Karin 
och Johannes Mölner. (Foto: Nils Thomasson, JLM.) 

På lagaskifteskartan finns inga anteckningar om någon kryddgård 
intill husen som på Enaforsholm. Planteringarna vid det mindre husets 
gavel måste trots allt ha kommit till ganska omgående efter att huset stod 
färdigt. På fotografiet från 1910 ser de större rönnarna ut att vara minst 
20 år (fig. 85). De bildar tillsammans med de andra träden och de stora 
buskarna en lummig lund mot öster. Vad som döljer sig bakom buskarna 
avslöjar däremot inget fotografi. Kan det vara en köksträdgård eller en 
plats för trädgårdsmöblerna där luftgästerna kunde vila ut efter dagens 
strapatser? Idag finns där ett fäste för en flaggstång. Lunden står i stark 
kontrast till marken kring den vackra hotellbyggnaden där gruset når 
ända fram till framsidans fasad. Någon gräsrundel eller gräsplan som på 
Enaforsholm syns inte till. 

Fotografier från sekelskiftet visar även en nyplanterad björkalle från 
landsvägen och järnvägen upp mot den stiliga huvudbyggnaden (fig. 86). 

31 Lihnell 1989; uppgift vid fotografi (fig. 85) JLM 
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Figur 86. Enafors Turisthotell vid sekelskiftet med Snasahögarna i bakgrunden 
och den nyplanterade björkallen. (Foto: Nils Thomasson, utan årtal, JLM.) 

Idag är björkallen, med några få rönnar, verkligen ståtlig men åldern 
börjar ta ut sin rätt (fig. 87). Även växterna vid gaveln frodas. Det är jämt
landspopplar, en björk, några rönnar och videbuskar. På planen mellan 
husen växer en ungersk syren och vid en husknut står en röd vinbärsbuske. 

Johannes dog 1912. Karin fortsatte rörelsen tillsammans med sina åtta 
barn. Dottern Erika tog över så småningom och drev den fram till 1974.32 

Figur 87. Björkallen vid fd. Turisthotellet i Enafors 1995. (Foto: Ulla Rylander.) 

32 Färdig 1989; uppgift vid fotografi (tig. 85) JLM 
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Jaktvillor i Västjämtland 

På 1880-talet anlände det turister till västra Jämtland som sökte något 
mer än den vanlige luftgästen. Det var välsituerade affärsmän, svenskar 
och engelsmän, som ville förvärva markområden med jakt- och fiske
möjligheter och även bygga sig enjaktvilla. Resultatet blev stora trävillor 
utplacerade i fjällvärlden på ett sätt som befolkningen aldrig skådat 
förut.33 

J aktvillorna som presenteras här har haft någon form av dokumente
rad plantering kring byggnaden. De är inte så många eftersom husen ofta 
dels beboddes kort tid under året och dels låg nära trädgränsen. 

Figur 88. Jaktvillor i Västjämtland. De understrukna beskrivs i den följande 
texten (författarens understrykningar). På kartan saknas villorna iAre. 
(Ur Landskap,jaktvillor & kurhotell, Järnfeldt-Carlsson 1988, med tillstånd.) 

33 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Bodsjöedet 

På en udde i strömmen mellan Bodsjön och Tännsjön låg tidigare en 
färjemansgård. Den inköptes 1888 av grosshandlare Conrad Hammar
ström från Östersund och han lät där uppföra en sommarvilla, Hammar
strömska villan.34 Den uppfördes på stensockel och var helt i trä med 
tombyggnad och stora verandor, fasaderna var dekorerade med utsågade 
lister och foder. Några mindre ekonomi- och badhus flankerade huvud
byggnaden. 

På ett fotografi från sekelskiftet35 ses en spirande trädgård karakteris
tisk för 1800-talets slut. Mitt framför huset finns en gräsrundel med en 
spegelkula placerad på en målad trästolpe och ett större vårdträd plante
rat mitt i. Gräsrundeln är kantad med snäckor eller vita stenar mot den 
omgivande grusgången. Grupper av buskar och blomsterväxter växer på 
gräsmattorna på ömse sidor om rundeln. Bakom huset skymtar en häck 
och friväxande yngre träd. 

Figur 89. Bodsjöedet från sjösidan vid sekelskiftet med bänkar och kuperade 
björkar. (Källa: JLM.) 

På ett något senare taget fotografi (fig. 89) på husets "baksida" syns en 
lång klippt björkhäck längs sjökanten. De friväxta träden bakom är utan 
tvivel björkar. 

Varifrån grosshandlare Hammarström exakt fått influenserna är inte 
klarlagt, men typen av trädgård var vanligt förekommande vid den här 
tiden. Parken vid Hammarströmska villan kan sorteras in under den 
"tyska stilen". 

34 Järnfeldt-Carlsson, 1988 
35 Fotografiet tillhör ett privat arkiv i England och är därför inte medtaget. 
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Länstr ädgårdsmästare Johan Öberg besökte Bodsjöedet 1890 enligt 
hushållningssällskapets årsberättelse. Det kan inte uteslutas att Hammar
ström kan ha fått hjälp både tidigare och senare av Öberg eftersom han 
både ritade trädgårdsplaner och hjälpte till att skaffa växter. 

Sedan 1926 har villan gått under namnet Engelska villan då en engels
man, Philip Remington, köpte fastigheten. Han kallades "Bomullskungen" av 
ortsbefolkningen eftersom han ägde stora bomullsplantager i Venezuela.36 

Vid ett besök på det vackra näset i Bodsjön våren 1993 återfanns syren, 
häckkaragan, björk, hägg och nedsågadejämtlandspopplar med upp till 90 
årsringar. Området runt huset var avröjt men den forna gräsrundeln 
framför huset kunde skönjas (fig. 90). 

Engelska villan ägs idag av privatpersoner och används som permanent 
bostad. 

36 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Figur 90. Bodsjöedet en vårdag 1993. 
(Foto: Ulla Rylander.) 

Figur 91. Ribbad trädgårdsmöbel vid 
Bodsjöedet, troligen från sekelskiftet. 
(Foto: Ulla Rylander 1993.) 



Visjön 

Vid Visjöns hållplats mellan Enafors och Storliens järnvägsstationer (se 
fig. 78) startades på 1880-talet Jemtlands Fjellmejeri Aktiebolag av brö
derna Frans och Seth M. Kempe. På platsen låg tidigare ett fjälljordbruk. 
Bröderna ivrade för jordbruksutveckling och här fanns goda betes- och 
slåttermarker på Visjövalens sluttningar, 600 meter över havet. Bröderna 
Kempe ägde ett flertal sågverk och egendomar i Norrland.37 

Mejeriet lades ned 1897 men bröderna behöll egendomen för jaktens 
skull. 1904 stod Seth M. Kempe som ensam ägare till hela byn. Han hade 
då redan några år tidigare låtit uppföra en jaktvilla för sina återkom
mande jaktturer till Visjön.38 

Seth M. Kempe hade flera försöksplanteringar med barrträd. Den mest 
kända är arboretet på egendomen utanför Härnösand, Drafle. Men även i 
jaktvillans omgivningar förde han in och prövade nya sorter. 

De sorter som planterades i Visjön var contortatall (Pinus contorta) , 
sibirisk lärk (Larix sibirica), svartgran (Picea mariana) och sibirisk gran 
(Picea obouata). Lärken planterades i granskogen på holmar i myrarna 
öster om Visjöns hållplats. Träden är nu större än omgivande granar. 
Någon förteckning över försöksplanteringarna är inte känd.39 
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Figur 92. Karta med Jaktvillan i Visjön och läget for några av de barrträd som 
Seth M. Kempe planterade. (Ur Järnfeldt-Carlsson 1988 med tillstånd.) 

37 Järnfeldt-Carlsson 1988 38 Järnfeldt-Carlsson 1988 39 Carl Kempe 1995 
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Ska/stugan 

Utmed den gamla Karl Johansvägen från Duved västerut ligger Skal
stugan, bara någon mil från Norge. Där fanns en fjällstuga redan på 1600-
talet, men när vägen var klar 1835 utvidgades verksamheten med ett 
gästgiveri. Detta ägdes några år av Jens Stensås. 

1888, knappt tio år efter att familjen Stensås flyttat till En aforsholm, 
lät engelsmannen Tom Nickalls köpa två hemman vid Skalstugan. Han 
byggde därefter om fjällbondgården till en tidsenlig anläggning för bo
skapsskötsel och mejeri samt uppförde en tillhörandejaktvilla. Där vista
des familjen Nickalls ett flertal somrar.40 

De fotografiska bilderna som finns bevarade från 1890-talet visar att 
det även härvid trädgränsen fanns en ambition att plantera och ordna runt 
husen. Ett pinnstaket inhägnade ett större område på jaktvillans västra 
långsida, klena fjällbjörkar stod samlade i en dunge och en grusad stig 
ledde runt huset mot mejeriet. På figur 93 ses jaktvillans östra långsida till 
vänster och planteringar på den motsatta sluttningen. Träden är uppstam
made tallar och björkar förutom ett träd i mitten som skulle kunna vara en 
jämtlandspoppel. Längre upp på sluttningen växer buskar och kanske 
någon perenn växt. 41 

Egendomen kom i släkten Wallenbergs ägo 1945. 

Figur 93. Ska/stugan kring sekelskiftet. (JLM.) 

40 Järnfeldt-Carlsson 1988 41 JLM; Järnfeldt-Carlsson 1988 
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4. Parken kring Mörsils sanatorium 

Mörsil i västra Jämtland består av tre byar: Eggen, Mycklegård och Bye (fig. 
70, där Eggen stavas med Ä). Platsen var tidigt en kurort med gäster från både 
när och fjärran. Redan 1866 startade bonden Elias Olsson en badinrättning 
i Eggen som erbjöd ångskåpsbad, gyttjebad och varma bad med "källkall af
sköljning". På Olssons gård serverades också mat till turister och badgäster.1 

Möjligen kan doktor Johannes Strandberg ha inspirerat till kuranstalten. 
Han var provinsialläkare i Undersåkers distrikt 1856-1864 och bodde 
tidvis i Mörsil. Strandberg ansågs vara en skicklig läkare men en aning 
originell. På grusåsen ovanför Mörsils samhälle mitt för Öster-Eggen lät 
han uppföra en sittplats som han kallade Johannesro. Dit lät han föra 
märkliga stenar från när och fjärran. Sköna sommarkvällar satt han där 
tillsammans med vänner, samtalade och beskådade den vackra utsikten.2 

Idag leder stigen på åsen förbi Johannesro där stensoffan täckt av mark
vegetation och de flata, resta stenarna fortfarande kan ses. 

Elias Olssons badinrättning var igång långt in på 1880-talet. Då tog en 
annan Mörsilsbonde tillsammans med en läkare initiativ till Sveriges 
första privata behandlingshem för lungsotssjuka, Mörsils sanatorium.3 

Figur 94. Johannesro med den överväxta stensoffan skymtande i bakgrunden 
och de resta "bautastenarna" framför. (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 

1 Järnfeldt-Carlsson 1988; Boberg, u.å. 2 Boberg, u.å. 3 Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Anläggningens tillkomst 

Det var i byn Mycklegård, den centrala delen av samhället Mörsil, som 
Mörsils sanatorium etablerades 1891. 

Bonden Jon Jonsson Mankel (1840-1899) skapade denna anläggning 
tillsammans med sin svärson läkaren Torkel Horney (1860-1951) efter 
tysk förebild. Doktor Horney hade besökt sanatorier i både Schweiz och 
Tyskland. 4 Att stor vikt lades vid den yttre miljön, både den naturliga och 
den skapade, belyser följande text ur Mörsils sockenkrönika 1905: 

"Ur ett af d:r Horney utgifvet prospekt återgifves här följande: 
Mörsils sanatorium är beläget på den jämtländska högplatån vid norra stambanans 
järnvägsstation med samma namn, på en höjd af329 meter(= 1,106 fot) öfver hafvet. 
Sanatoriet är omgifvet av vackra, höglända ängar och barrskogsbeklädda höjder, afhvilka 

flere är belägna ända till 800 fot öfver sanatoriet och som erbjuda kurgästerna, på samma 
gång de hämma fjällviddernas bisterhet utan att förtaga deras hälsosamma verkan, 
förträffliga promenadvägar, rikt försedda med hviloplatser. Nedanför sanatoriet fram
flyter Indalsälfven, som under sitt lopp bildar flera större och mindre vattenfall och gifver 

godt tillfälle till förströelser af flera slag, såsom fiske aflaxöring, båtfärder m.m. 
Bild: Mörsils sanatorium, Societetshuset. 

"Mörsils kullar" erbjuda praktfulla vyer af de kringliggande fjällen. Den mark, hvarpå 

sanatoriebyggnaderna äro belägna, utgöres af sandjordslager, hvarför alla promenadvägar 

lätt upptorka, äfven efter riklig nederbörd. 
Ehuru höjden öfver havet föga öfverstiger 1,000 fot, kan dock på grund af den nordliga 

breddgraden klimatet vid kurorten räknas till de alpina med dess minskade barometer
tryck, men är genom platsens mot söder öppna, i öfrigt skyddade läge ovanligt mildt och 
behagligt. Luften är ren och torr samt fri från kalla besvärande dimmor. Under vintermå
naderna råder stundom sträng kyla, som dock ej inverkar så kännbart, enär den vanligtvis 

åtföljs av vindstilla. 
Få platser torde lämna tillfälle till att göra så lönande utflykter som Mörsil. Bland dem 

nämna vi här endast de mest förekommande. 
Cirka 11/2 kilometer från sanatoriet i riktning norrut ligger det 25 meter höga utsiktstor
net på Storberget, hvarifrån man har den mest hänf'cirande tafla öfver den kringliggande 

med fjäll kantade nejden. 
Från sanatoriet österut leder en cirka 4 kilometer lång väg till Semlafallet. Förr i tiden har 

därstädes varit kungligt myntslageri, hvarest stora, fyrkantiga koppardalrar slagits och 
hvars hytta och masugnar drefvos med vattenkraft från fallet. 

Bild: Selma, Mycklegård och Borg. 
Endast två kilometers väg därifrån efter allmän landsväg ligger ett" ödesböle". Ander s bölet 

kalladt, där främlingarne kunna få bese flera genuina fäbodvallar. 
Österut från sanatoriet på 4 kilometers afstånd ligger Ocke by på en vacker höjd, åt norra 
sidan omkransad af berg och höjder samt åt den södra sköljd afOckesjön. Öfver denna sjö 
behöfves endast en liten roddtur för att nå det allom väl kända Storbofallet. 
Österut från sanatoriet brusa de vackra Äggforsarne, 1 1/2 kilometers god åkväg. De 

omsluta ej mindre än sju holmar. I båt öfver sjön Skäldren uppnås lätt en af dem, benämnd 

"Salighetens ö", som erbjuder utsikt öfver det största och vackraste fallet. 
Söderut från sanatoriet för en mils rid- och gångväg till Sellsjö by, som ligger på en vacker 
höjd midt emot Sellsjöfjället (äfven Oviksfjället och Vesterfjället kalladt) med den härli

gaste utsikt öfver sjön med alla dess fjällhöjder i bakgrunden. 
Bild: Societetshusets veranda." 5 

4 Järnfeldt-Carlsson 1988 5 Olsson 1905 
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Figur 95. Selma, Mycklegård och Borg där patienterna bodde. Vykort avsänt 
1904. (JLM.) 

Den citerade texten är ett exempel på en storartad hyllning till naturen. 
Texten stämmer väl in i tidens anda med intresse för natur och upplevel
ser. Att vistelse i den höga fjälluften var det gängse sättet att söka bot för 
människor som bland annat hade tuberkulos är en intressant parallell till 
turismens framväxt. 

Även om Mörsils sanatorium var det som kunde ta emot flest patienter 
och kanske var det mest kända var det inte det enda i trakten. Sammanlagt 
fanns det tre till på orten. Didrons sjukhem var beläget i Bye. Det var 
inrymt i hemmansägare Anders Taflins välbyggda gård, där upp till 20 
patienter kunde tas emot. Ytterligare ett behandlingshem låg i Eggen, 
Sanatoriet Helsan. Det anlades år 1900 av grevinnan och greve von Hall
wyhl, ägare av Ljusne-Voxna AB, och var avsett att behandla sjuka 
arbetare från det egna verket. Det var landets första bolagssanatorium.6 

Även Mörsils samhälle måste beskrivas lite närmare. Ovanför järn
vägsstationen lades en rutnätsplan ut. Sanatorieparken låg i dess västra 
del och i den östra delen gav kvarteren plats åt grupper av enfamiljshus 
där senare 1940- och 1950-talens hyreshus fyllts på. Tomterna var och är 
än idag väl försedda med grönskande vegetation. Kvarteren ger ett förvå
nansvärt lummigt intryck och växtvalet talar för att man inspirerats 
utifrån. 

Kanske har det att göra med kommunens tidiga intresse av att bistå 
med planteringar och försköna den yttre miljön. 1905 utbetalades omkring 
1 000 kr från Mörsils sockens hundskattefond med syfte just att plantera 
och försköna vid skolor och utefter vägar, och redan i december år 1886 
enades kommunalnämndens sammanträde i Mörsil om ett "Upprop till 
Mörsils invånare" (se s. 35). Uppropet visar på den medvetenhet som fanns 
om vikten av att ta emot turister väl, att visa upp en vacker och välskött 
ort och få gästerna att återkomma.7 

6 Järnfeldt-Carlsson 1988 7 Olsson 1905 
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Figur 95. Skiss över sanatorieparken i Mörsil. (Efter forlaga av E va A Suneson, 1993.) 
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Parkens utformning 

Mörsils sanatorium bestod av flera byggnader sammanhållna av ett öppet 
park.landskap. Badhuset stod längst västerut i en klar nationalromantisk 
dräkt krönt av drakslingor, omgivet av gran och björk och med gaveln mot 
staketet förstärkt med en granhäck. 

Likt en herrgård med flygelbyggnaderna Selma och Borg låg Mycklegård 
på en högre platå med vid utsikt och stort trädgårdsland på sydsluttningen 
nedanför. Den kvadratiska gårdsplanen mellan husen hade både flagg
stång och vårdträd i form av blågranar. De två farbara vägarna i parken 
var kantade av björkalleer (fig. 95 och 96). 

Figur 97. Huvudbygg- "" 
naden i forgrunden och 
läkarvillan Odinslund 
till höger, omkring 
sekelskiftet. (Foto: Hjärt
och Lungfonden.) 

Figur 98. Denna 
träportal markerade 
ingången till Mörsils 
sanatorium omkring 
1900. (JLM.J 
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Figur 99. Liggkur vackra sommardagar vid fontänen framfår Lundagård. Lägg 
märke till humlen på väg upp på verandan. (Hjärt- och Lungfonden, S tockholm.) 

Nedanför huvudbyggnaden, som kallades societetshuset, med veranda 
och ligghall var buskar och träd planterade (fig. 97). En träportal marke
rade huvudentren (fig. 98). Utanför Lundagård, som också innehöll salar 
och glasverandor, fanns en fontän omgiven av grusade gångar och gräs
mattor med plats för vilstolar. Mellan sanatoriets huvudbyggnad och 
Lundagård låg läkarvillan Odinslund. För promenaderna, som också 
ingick i behandlingen, anlades stigar med utsiktsplatser och plats för vila 
uppe på åsen. Denna torkade snabbt upp på grund av markens goda 
infiltratiönsförmåga. 

Influenser, växter och parkelement 

Tidigare har nämnts att doktor Torkel Horney besökt sanatorier i Tysk
land och Schweiz men också studerat i Berlin. Detta bör ha influerat honom 
vid utformningen av sanatorieparken i Mörsil medan Johan Öbergs besök 
1904 säkert gav de mest konkreta återverkningarna på hur parken 
anlades och vilka växter som planterades. En anställd rättare fanns som 
hade hand om jordbruket och troligen då också trädgården.8 

Mycket av det växtmaterial som användes var hämtat från trakten och 
finns kvar än idag. Det är björk, gran, hägg och tall. Buskagens art går inte 
att bestämma utifrån fotografierna. Av de mer förädlade växterna finns 
endast några enstaka spireor och två blågranar kvar intill patientbostäderna 
förutom rabarber och vinbärsbuskar i sluttningarna intill. Utefter västra 
gränsen växer en granhäck som skyddade mot kalla fjäll vindar och insyn. 

8 Länsträdgårdsmästarens årsredogörelser 1904; Järnfeldt-Carlsson 1988 
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Figur 100. På promenad längs åsen i Mörs il vid sekelskiftet. (Hjärt- och 
Lungfonden, Stockholm.) 

Runt sanatorieparken löpte ett målat trästaket med stående spjälor, inte 
nedgrävt utan stående på bred syll (jämför figur 44). Träportalen (fig. 98) 
ersattes med grindstolpar (murade med runda stenar och krönta med belys
ning), troligen 1920 då träportalen återfanns på en utställningen i Östersund. 
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Fram till idag 

Mörsils sanatorium bedrevs fram till 1943 då Jämtlands läns landsting 
köpte anläggningen. De senaste decennierna har några av byggnaderna 
periodvis stått tomma. För något år sedan övertog Åre kommun fastigheten. 

Vid besök på platsen våren 1993 kändes parken med sina öppna gräsytor 
och allekantade vägar med kraftiga björkar (bitvis kompletterade) som en 
grön oas, även om en hel del av sekelskiftets rika planteringar nu saknas. Den 
stiliga fontänen av gjutjärn återfanns under en björk vid Lundagård (fig.96 
och 102). Trots detta ger de stora vårdbyggnaderna, badhuset och de mindre 
personal- och läkarvillorna, alla i trä och nästan samtliga hundra år gamla, 
ett intryck av en tämligen bibehållen sanatoriemiljö. 

Figur 101. Vy över Mörsils sanatoriepark, sett från Europaväg 14 och söderut 
med björkalle och bärbuskar. (Foto: Eva A Suneson 1993.) 

Figur 102. Vad som idag finns kvar av fontänen framfar Lundagård, tyvärr 
utan tillverkningsår och -ort, se figur 99. (Foto: Eva A Suneson, 1993.) 
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5. Skolträdgårdar 

Allmän skolplikt infördes 1842 i Sverige. Det tog tid innan speciella och 
ändamålsenliga skollokaler byggdes, liksom skolgårdar. Ändå stod det i 
folkskolestadgan från nämnda år att trädgårdsundervisning vore önsk
värd: "Dessutom bör, så widtsiggöralåter, ettlämpligtjordland ställas till 
skollärarens disposition, dels till brukning för eget behof av jordfrukter, 
dels för att lemna tillfälle till underwisning i träd plantering och trädgårds
skötsel" .1 

Olof Eneroth, som var en känd pomolog och SJ:s förste trädgårds
direktör, propagerade starkt för att skolträdgårdar skulle anläggas. Han 
ställer i sin skrift Om skolträdgårdar från 1862 frågan: "Huru skola 
barnens fysiska krafter kunna vårdas i skolan - utan en skolgård, utan en 
lekplats så beskaffad, att barnen hvilken årstid som helst der kunna öfvas 
i kroppsliga lekar ... ?" Och har den allmänna meningen väl nått dit, menar 
Eneroth, så dröjer det inte länge förrän skolträdgårdar börjar anläggas. 
Varför behövs då dessa trädgårdar? Jo, skriver Eneroth, för det första finns 
det "en gammal klagan, att vår allmoge icke har det snyggt och trefligt 
kring sina stugor". För att få någon förändring måste man börja redan med 
barnen. För det andra så klagas det mycket över fruktstölderna på 
landsbygden. Lösningen på detta, anser Eneroth, är dels att man genom 
skolträdgården väcker en annan anda och dels att barnen, när de går ut 
skolan, får ta med sig sitt fruktträd och sina buskar. För det tredje blir 
skolträdgården ett sätt att visa på hushållning; ett medel att lära barnen 
hur de kan dryga ut hushållsbudgeten. 

Enligt Eneroth var det både lärare, präster och godsägare som gick i 
bräschen för att undervisning skulle ske i trädgårdsskötsel vid folkskolor
na. Men hindren var många: för lite utrymme, för lite pengar och outbildade 
lärare. Först 23 år efter den allmänna skolplikten infördes ämnet träd
gårdsskötsel vid folkskoleseminarierna. Trots detta fanns flera skolträd
gårdar redan då Eneroth gav ut skriften 1862. Figur 103 visar en folkskole
trädgård som startade 1853. Där såddes kärnor av olika fruktträd som 
man sedan ympade och okulerade med ädla sorter. Likaså såddes frön av 
köksväxter och blommor. För att ytterligare göra arbetet nyttigt hade man 
infört att barnen skulle skriva dagbok och bokföra inkomster och utgifter. 

1890 gavs s.k. normalplaner ut från centralt håll för vad folkskoleträd
gården borde innehålla. Det var mönsterplaner för hur planteringarna och 
köksträdgården skulle ordnas och vilka växter som var lämpliga att 
plantera. De viktigaste delarna i skolträdgården var en plantskola, en 
köksväxtavdelning och en skolpark där eleverna kunde lära sig de vikti
gaste växtfamiljerna. Motiven för trädgårdsundervisningen var i många 
punkter desamma som Olof Eneroth pläderat för 30 år tidigare.2 

1 Åkerblom 1990; Lindholm 1995 
2 Eneroth 1862; Lindholm 1995 
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Figur 103. Plan över skolträdgård från Mörkö forsamling i Södermanland 
(1853). Innanfor den omgivande häcken är trädgårdssängarna indelade i 
rektanglar med hjälp av gångar. I kanten på varje trädgårdssäng står 
bärbuskar och fruktträd. (Ur Eneroth 1862.) 

1919, då folkskolan kom att stå under statens huvudmannaskap istället 
för kyrkans, gavs ännu noggrannare anvisningar. Storhetstiden för skol
trädgårdarna i Sverige blev de första årtiondena på detta sekel. Efter 
andra världskriget fick de flesta svenskar det bättre ekonomiskt och det 
'o\e-v om.oa.e1:nt m.eo. s\s..o\t1:äo.gå1:ö.soö.\ing a-v 0\1.ka ornake1:. l o.ag 'oätja1: 
odlandet på skolgårdar glädjande nog att spira på nytt.3 

3 Åkerblom 1990 
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Skolorna i Jämtland och Härjedalen 

1678 började undervisningen på Frösö trivialskola och den drevs fram till 
1840-talet. Det var främst barn till ståndspersoner som fick möjlighet att 
studera där för att sedan kunna fortsätta på Härnösands gymnasium och 
kanske vidare på Uppsala universitet. Även om kyrkorna i Härjedalen 
ekonomiskt bidrog till skolan var det mest jämtar som gick på Frösön. 
Detta berodde dels på att det fanns få ståndsfamiljer i Härjedalen men 
också på de dåliga kommunikationerna till Frösön. Ljusnedal låg dock väl 
framme när det gällde undervisning i Härjedalen. Bruket och dess tjäns
temän inspirerade säkert. När den allmänna skolplikten infördes var 
Tännäs socken först med att anställa lärare. Vi får hålla i minnet att det 
dröjde innan Östersund började bli en verklig huvudort för hela länet. För 
härjedalingarna blev Hudiksvall genom förbättrade kommunikationer 
den naturliga staden för högre studier 1888. Först när inlandsbanan 
byggdes färdig 1922 blev Östersund ett alternativ.4 

1867 fanns det 51 folkskolor i länet varav hälften var fasta. Men det 
dröjde ända till kring sekelskiftet innan de flesta folkskolorna hade egna 
lokaler och utbildade lärare. Dessa faktorer var naturligtvis nödvändiga 
för att några skolträdgårdar skulle anläggas överhuvudtaget. Vid den 
tiden hade merparten av folkskollärarna avlagt sina examina vid folk
skoleseminariet i Härnösand.5 

Skolträdgårdar i västra Jämtland 

I Jämtland kan vi se att länsträdgårdsmästaren Johan Öberg då och då 
gjorde besök på olika folkskolor. Han ansåg att det var viktigt med 
skolträdgårdar av både ekonomiska och estetiska skäl. I 1890 års hand
lingar för Jämtlands läns hushållningssällskap, skriver Johan Öberg 
följande: 

"Ett kraftigt, kanske ett af de mest kraftiga, medel för väckande af 
hågen för trädgårdsodling, vore säkerligen, om här i länet, som förhållan
det merändeles är å andra orter, vid hvarje folkskola anlades en, efter 
förhållandena afpassad, trädgård, i syfte att allmogen redan från barndo
men kunde få sinne för och kärlek till växterna. Det är bedröfligt stäldt 
härutinnan vid många af länets folkskolor. Undantag finnas visserligen, 
men i många, många fall ser det ut som om vederbörande sökt, att från 
skolans närhet med afsigt undanröja allt, som på något sätt kan påminna 
det uppväxande slägtet om honom, som' kläder liljorna på marken'. Be
kant är ju, att intrycken från barnaåren mången gång ha afgörande för 
hela lifvet, och det vore derför synnerligen önskvärdt, att med anläggandet 
af skolträdgårdar, tillfälle kunna beredas barnet, att ... dess sinne för 
växtverlden äfven komme att ledas i den rätta riktningen".6 

4 Bergström et al 1990 
5 Granberg 1948; Rolen & Thomasson 1990 
6JLKH 1890 
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1886 gav Öberg råd och föreskrifter för föreslagna planteringar vid 
folkskolan i Hallen, rakt västerut från Östersund på andra sidan Storsjön. 
Fyra år senare åkte han till Huså mejeriskola (Fäviken) där han hjälpte till 
praktiskt och bidrog med råd. 1894 besöktes folkskolan i Hålland, mellan 
Mörsil och Åre, där Öberg antagligen planterade både träd och buskar 
liksom ett- och fleråriga blomster- och köksväxtplantor. Även året därpå 
reste han dit. 1896 besöktes Hofs folkskola i Alsen, två mil nordost om 
Mörsil. 1902-1905 planterades det vid folkhögskolan i Ås, nordväst om 
Östersund, samt vid några folkskolor kring Storsjön.7 

Figur 104. Ljusnedals folkskola med skolträdgården framfår. Klockervolds gård 
(ses. 125) ses till vänster. (Foto: Lars Helgesson, 1930-talets början, JLM.) 

Ljusnedals skolträdgård i Härjedalen 

Skolträdgårdar i västra Härjedalen blev aktuella först på 1920- och 30-
talen. 

1921 flyttade östersundaren Olof Jansson till Ljusnedal. Han var bota
niskt kunnig och mycket intresserad av trädgårdsodling. Som folkskollä
rare undervisade han sina elever i trädgårdsodling och hade en prydlig 
odling inhägnad söder om skolhuset i sluttningen ned mot Ljusnan. Enligt 
hans dotter Sigrid Gudmundsson odlades allt: morötter, rödbetor, vitkål, 
blomkål, palsternackor, kålrötter, sallad, dill, selleri. Hon kan inte på
minna sig att han hade drivbänkar utan han köpte kålplantor i Östersund 
varje vår. Han "höll på" hushållningssällskapet och hade även andra 
vänner inom trädgårdsodlingen i staden, berättar dottern Sigrid vidare. 

7 JLKH. Länsträdgårdsmästarens årsredogörelser 1886-1905 
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Karl-ErikJ ohnsson, Ljusnedalsbo, gick i skolan för Jansson och han minns 
däremot drivbänkar, flera stycken. Han minns också att gurkor och lök 
odlades samt att Jansson var intresserad av blommor. Båda två kommer 
ihåg en lång, ståtlig rabatt med stormhattar. Sigrid berättar att hon och 
hennes syskon fick åka ned den dryga milen från sportstugan i Bruksvallar
na för att rensa skolträdgården under sommarloven. Hon minns också att 
det fanns vinbärsbuskar och jordgubbsplantor vid skolan, vilka hennes far 
även satte vid sportstugan i slutet av 30-talet. Vinbärsbuskarna står kvar 
i Bruksvallarna än i dag.8 

Jansson var besjälad av sitt odlingsintresse och spred det handgripligen 
bland ortens befolkning. Han hjälpte till både att så och att rensa ogräs. En 
granne till folkskolläraren, Lars Klockervold, hade även han drivbänkar 
men gillade också prydnadsbuskar somt.ex. syrener. Han tog bland annat 
hem buskar från Färila på 1940-talet. Även familjen Långström hade en 
större trädgård i byn. 9 

8 Sigrid Gudmundsson 1993; Karl-Erik Johnsson 1993 
9 Karl-Erik Johnsson 1993 
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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 Röros, 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 affarsmän 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 trädgårds skötsel. 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 ter rass 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 vidjärnvägens 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 prydnads träd. 

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 uulgaris, 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), taklök 
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
norrlands 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 lungtuberkulossjuka 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 Mörsils 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. 
ArbetadetillsammansmedsinhalvbrorFransKempe(1847-1924).(Derasfarbror 
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 191 7-1927. 16 

Lindgren, Erik; (1828-1911) född i Uppland. Utbildad på Experimental
fältet i Stockholm. Tjänstgjorde som föreståndare för Skaraborgs läns 
trädgårdsförenings träd.skola 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 avVasaorden 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 

Muller, 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 års ålder.20 

Skrev 1848-1853 Trädgårdskötsel , del 1-3. Den första delen med titeln 
Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.21 

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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25 Lind 1935, s. 327-339 
27 Krekula 1982, Flinck 1994 



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 
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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. Hushållningssällskaps handlingar; fram
för allt länsträdgårdsmästarens årsredogörelser, Kongl. Svenska Lantbruks
Academiens annaler, Tidskrift för Lantmanna- och Kommunal-Ekonomien 
m.fl. skrifter. 
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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: "Gräns bestämning omkring socknens lägenheter", August San dl er 
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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FJÄLLNÄRA TRÄDGÅRDAR I JÄMTLAND OCH HÄRJEDALEN TIDEN 1830-1900 

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 vare en dona
tion av grosshandlare Alexander Wilbelm Bergsten. 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. 
Enaforsholms Försöksträdgård ägs och förvaltas av Akademien. Specialister från Sveriges Lant
bruksuniversitet i Alnarp och Röbäcksdalen medverkar till att Försöksträdgården utgör ett spännande 
kapitel om trädgårdsodling i odlingszon VIII - zonen närmast fjällregionen. Trädgården 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 förtj~stfull 
upprustning gjorts under ledning av landskapsarkitekt Kjell Lundquist, som numera är ansvarig för 
trädgården. 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. 
Enaforsholms trädgård är förstås beskriven i denna volym av landskapsarkitekten Ulla Rylander om 
fjällnära 1800-talsträdgårdar i Jämtland och Härjedalen. Hon redogör för betingelserna och inspira
tionskällorna för trädgårdsanläggningar under förra seklet, för klimatförhållanden, odlingstraditioner 
och kommunikationer. Och så berättar hon om planteringar vid bruksherrgårdar, jaktvillor, turistan
läggningar och SJ-stationer, om skolträdgårdar och om parken vid Mörsils sanatorium. Det är en 
intressant beskrivning som levandegör det förflutna; till detta intryck medverkar också att boken är 
rikt illustrerad med fotografier, kartor och planritningar. 

(Ur företalet av professor Sven-Uno Skarp, Akademisekreterare och VD.) 

SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORISKA MEDDELANDEN - utgivna av KSLA:s bib
liotek. Serien har som syfte att främja skogs- och lantbrukshistorisk forskning, gärna tvärveten
skaplig, inom olika discipliner och på olika nivåer genom att publicera bibliografier, kommente
rade handskrifter, omtryck av gamla småtryck och/eller delar av större arbeten samt uppsatser av 
både professionella och privata forskare. Biblioteket tar gärna emot förslag till texter som skulle 
kunna ingå i serien. 
De senaste numren i serien är: 
Nr 6. Fållnäs gård - några nedslag i ett Södertörns-gods agrara historia. 
Nr 7. Peter Hernquists Husdjurslära. En handskrift från slutet av 1700-talet vid Veterinärin

rättningen i Skara. 
Nr 8. Skogens användning och roll under det svenska stormaktsväldet. Perspektiv på energi och 

makt. 
Nr 9. l\fjölkbordets historia. Ett arbete om den drygt femtioåriga rnjölkbordsperioden. 
Nr 10. Spegla och studera de areella näringarnas utveckling igår och idag. Tidskrifter och års

böcker samt referenslitteratur i KSLA:s bibliotek. Under utgivning. 
Nr 11. Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900. 
Nr 12. Landbon, ladan och lagen och Hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget samt ytterligare 20 

agrarhistoriska artiklar. 
Se vidare: FÖRTECKNING ÖVER UTTERATUR I SKOGS- OCH LANTBRUKSHISTORIA, vilken 
finns längst bak i föreliggande skrift. 

KUNGL SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIENS BIBLIOTEK har två verksamhetsprofiler, 
en med skogs- och lantbrukshistorisk litteratur i vid, tvärvetenskaplig mening och en med allmän, främst 
nordisk litteratur om de areella näringarna idag. Biblioteket riktar sig till forskare i skogs- och lant
brukshistoria på alla nivåer och till intresserade av näringarnas utveckling i Sverige 

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 
- utgivna av Kungl. Skogs- och Lantbruks
akademiens bibliotek 
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