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O M S L A G E T S  F R A M S I D A  
Praktfull rosenhäck i Lappland.

Foto Reginald Scholz.

 
O M S L A G E T S  B A K S I D A

En ståtlig rödkvanne (Angelica gigas) mot en bakgrund av äkta stormhattar (Aconitum napellus). 
Norrbyberg, Lycksele. Foto Reginald Scholz.

I detta nummer …

Trädgårdsintresset i Västerbotten är högst levande, det karga klimatet och den 
korta sommaren till trots. I många samhällen !nns trädgårdssällskap, somliga 
men långt ifrån alla anslutna till Västerbottens läns trädgårdsförbund, och 
intresserade hobbyodlare trä"as regelbundet för att utbyta både erfarenheter 
och plantor.

Intresset för växtodling har gamla anor och det har också uppmuntrats från 
samhällets sida som ett led i en självförsörjningspolitik och där var Hushållnings-
sällskapen som startade i början av 1800-talet en viktig aktör.

Pernilla Lindström som är byggnadsantikvarie vid Skellefteå museum inleder 
med en exposé över länets trädgårdshistoria, från hushållningssällskapens arbete 
och Statens järnvägars försöksodlingar till köksträdgårdar och rabatter vid 
småbruk och egnahem.

Därefter fortsätter Anders Glassel, landskapsarkitekt och verksam vid WSP 
Samhällsbyggnad i Umeå där han bland annat arbetar med vårdprogram och 
 restaurering av parker och trädgårdar. Glassel berättar i tur och ordning om 
länsresidensets park i Umeå som nu, efter #era års vanskötsel, är på väg att få sin 
ursprungliga status och utseende återskapad, herrgårdsparken vid Olofsfors bruk 
samt en fascinerande skolträdgård vid Håptjärnlidens skola utanför Malå som var 
i bruk i några decennier vid 1900-talets mitt.

Mariana Mattsson, styrelseledamot i Riksförbundet Svensk Trädgård och 
konstnärlig ledare för Lapplands kulturbotaniska trädgård berättar dels om 
sökandet efter okända rossorter i Lappland, dels om den kulturbotaniska 
trädgården i Lycksele som invigs på sensommaren 2010.

Avslutningsvis berättar Maj Klasson och Maria Klasson Sundin i ord och bild 
om sökandet efter prästgårdpigan Albertina Fredrikas ros.

I Nära notiser kommer viktig försäkringsinformation från Sveriges hembygds-
förbund och deras försäkringsbolag. Där !nns några mycket övertygande 
anledningar för hembygdsföreningar, som inte redan gjort det, att ansluta sig till 
Västerbottens läns hembygdsförbund och därmed Sveriges hembygdsförbund.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Väster-
bottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottag-
ningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten samt till Sven Hellqvist 
som biträtt med granskning av de latinska växtnamnen.
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Spaljerat äppelträd vid  
gård i Agnäs, Bjurholm.
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bildtexten    

Sent i höstas !ck museet möjligheten att 
visa några bilder av den lettiska fotogra-
fen Inta Ruka. Det var i samband med se-
minariet ”Sune Jonsson och det doku-
mentära fotogra!et” i november där hon 
deltog som en av föredragshållarna. Inta 
Ruka, f. 1958 i Riga där hon fortfarande 
bor och arbetar, visade sig vara en fasci-
nerande personlighet. I det närmaste 
självlärd som fotograf håller hon envist 
kvar vid analoga tekniken, fotograferar i 
svartvitt och framkallar själv sina bilder 
under vintrarnas mörkrumsarbete. Hen-
nes fotogra!ska projekt tar oftast mycket 
lång tid. I ”Amalijas Street 5a” trä"ade 
hon hyresgästerna i ett enkelt hyres hus 
från 1900-talets allra första årtionde i mer 
än fyra år. Långsamt byggde hon upp en 
förtroendefull och vänfast relation med 
människorna där och !ck sedan följa de-
ras liv, i glädje och sorg, till vardags och 
till fest.

Inta Ruka har tidigare visats #era 
gånger Sverige, bland annat vid Foto-
mässan i Göteborg 1995 och förra vin-
tern i Moderna Museet. Sitt internatio-
nella genombrott !ck hon vid Biennalen 
i Venedig 1999 och hösten 2006 var hon, 
tillsammans med bland andra Sune Jons-
son, med i utställningen ”In the Face of 
History – European Photographers of the 
20th Century” på Barbican Art Gallery i 
London.

OLA KELLGREN
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Natasha Kurova bor tillsammans med sin mormor och morbror i ett 
rum och kök på bottenvåningen i hyreshuset vid Amalijas Street 5a. 
När hon inte har något att göra skriver hon dikter. Foto 2004.
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Lokförare Hellqvists egnahemsträdgård på Fellesörvägen i Skelleftehamn 1930. 
Trädgården hade en avdelning för köksväxter och en för prydnadsväxter.
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P E R N I L L A  L I N D S T R Ö M

Trädgårdshistorien i Norrland, särskilt då de nordligaste delarna, ser mycket 

annorlunda ut jämfört med i södra Sverige. Den här artikeln handlar om de 

trädgårdar som växte fram i norra Norrland från ca 1850 till 1940 och den 

vänder sig till alla som är intresserade av äldre trädgårdar och kulturväxter. 

Här avhandlas framförallt trädgårdar på bondgårdar och mindre hemman 

men även vid egnahem. Avsikten är att beskriva hur en äldre trädgård kan 

ha sett ut i norra Norrland och vad som växte i den, dess historiska samman-

hang och hur man kan ta hand om en sådan trädgård idag. 

Trädgårdarna i Sverige, deras former och deras 
innehåll, har påverkats av regionala skillnader 
och olika naturliga förutsättningar såsom kli-
mat, jordmån och möjligheten till att få tag på 
plantor. För att förstå hur och varför de norr-
ländska trädgårdarna skiljer sig från övriga 
svenska trädgårdar, måste man först veta mer 
om den svenska trädgårdshistorien. 

De prydnadsväxter som idag uppfattas som 
traditionella började i många fall odlas så sent 
som under 1800-talets senare hälft. Andra väx-
ter, som syren och doftschersmin, hade funnits 
länge i adelns trädgårdsanläggningar innan de 
på 1800-talet blev populära bland allmogen. 
Genom arkeologiska utgrävningar vet vi också 

att nyttoväxter som kål, kvanne och lök odla-
des. Andra grönsaker som odlats sedan gam-
malt är morot, palsternacka, persiljerot, pep-
parrot och bönor. 

Det var munkar och nunnor som lade grun-
den för det svenska trädgårdsbruket. I klostren 
åt man, till skillnad från bland vikingarna,  gärna 
grönsaker, och genom förbindelser med andra 
kloster i Europa fick man tag på fröer och plan-
tor som inte fanns i Sverige. Överskottet spreds 
till traktens invånare tillsammans med råd om 
hur trädgården skulle skötas.

De svenska klostren introducerade på så vis 
mellan 1050 och 1400-talets slut över hundra 
kulturväxter. I stort sett handlade det om väx-
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ter till mat och medicin. Genom klostrens in-
fluenser började svenskarna under medeltiden 
odla bland annat rovor, ärter och äpplen. 

Efter reformationen i 1500-talets början 
förlorade klostren sin ledande roll som kun-
skapsspridare till kungarna och adeln. Istället 
kom så småningom överhöghetens symmetris-
ka renässansträdgårdar med kvadraten som 
 ideal att bli förebild för allmogeträdgårdarna. 
Ungefär vid samma tid kom fruktträdgården, 
kålgården, örtagården, blomsterodlingen och 
humlegården som i klostren legat åtskilda att 
för första gången föras samman till en samlad 
enhet – en trädgård. 

Under 1600-talet ansågs det fostrande för 
unga adelsmän att syssla med trädgårdsodling. 
Fröer liksom trädgårdsmästare skickades efter 
från utlandet eftersom det var enda sättet att få 
tag på dem. Nya växter i adelns trädgårdar då 
var till exempel rädisa, haverrot, sockerrot, sel-
leri, potatis, kronärtskocka och majs. 

Under 1700-talet började adeln anlägga mo-
numentala barockträdgårdar där det för första 
gången fanns ett tydligt samband mellan träd-
gården och byggnaderna. Fruktträd och köks-
växter började åter förläggas för sig eftersom 
de ansågs inverka störande på resten av trädgår-
den. För exotiska växter byggdes orangerier 
och i drivbänkar experimenterade man med 
grönsaker. Köksväxterna var ännu viktiga efter-
som självförsörjning var ett statligt mål och 
adelsmännen satte en ära i att bli dugliga hus-
hållare. 

Under senare delen av 1700-talet slog den 
engelska parken igenom som ideal; ett förskö-
nat beteslandskap med naturen och det vilda 
som förebild. Vid samma tid började de första 

svenska frökatalogerna att ges ut och dessa do-
minerades av nyttoväxter. 

På 1700-talet infördes omkring 9!000 nya 
växter till Europa jämfört med 1! 000 på 
1600-talet. Tack vare Linné och hans lärjungar 
nådde många av dessa växter även Sverige. 
Växterna som kom från Europa och Mindre 
Asien utgjordes främst av örter och träd, men 
även av en del prydnadsbuskar. Under hela 
1800-talet fortsatte det att införas en mängd 
nya träd, växter och blommor från hela värl-
den, framförallt från Nord- och Sydamerika. 

Till en början var det grönsakssortimentet 
som ökade kraftigt. Det dröjde dock innan de 
nya sorterna blev allmänt odlade eftersom all-
mogen inte var intresserad av nyheter och an-
såg vissa grönsaker vara rikemansmat. Att anta-
let växter sedan fortsatte att öka så markant 
berodde på att man då även letade efter pryd-
nadsväxter och inte bara nyttoväxter. 

Bättre transportmöjligheter med tåg och ång-
båt och tillkomsten av allt fler plantskolor gjor-
de att det nya växtsortimentet snabbt spreds i 
landet. Redan vid sekelskiftet 1900 hade många 
av de nya sorterna nått alla samhällsklasser. 

Odlingspropaganda 

Vid 1800-talets mitt odlade man bland vanligt 
folk fortfarande bara samma sorters rot- och 
grönsaker som man gjort i århundraden, samti-
digt som odling av annat än nyttoväxter ansågs 
som onödig lyx. En expansiv trädgårdsutveck-
ling inleddes dock bland den svenska allmogen 
vid den här tiden som skulle komma att för-
ändra synen på trädgårdsodling totalt. 

Sverige var vid mitten av 1800-talet ett fat-
tigt bondeland med en växande befolkning och 
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ett växande försörjningsproblem. För att inte få 
ett nationalekonomiskt problem var det viktigt 
att alla bidrog till landets självförsörjning. Stats-
makten ville därför öka den inhemska odlingen 
av grönsaker, frukter och bär varför kunskap 
och intresse måste spridas till allmogen. 

Detta kom att ske genom en odlingspropa-
ganda som staten lade ner stor möda på. Fram 
till 1800-talets mitt förmedlades kunskap om 
trädgårdsodling till vanligt folk främst av präs-
terna, men därefter tog myndigheterna över den 
rollen och lade ner stor energi, till exempel på 
att sprida speciella trädgårdsböcker för allmo-
gen. Böckerna blev genom den ökade läskunnig-
heten allmänt lästa. 

I början av 1800-talet bildades även Kungliga 
Svenska Lantbruksakademien med uppgift att 
främ ja trädgårdsodlingen. Akademien  importe - 
rade mängder med frön som spreds till allmogen 
via Hushållningssällskapen som vid den tiden 
börjat etableras. 

Akademien lät även grunda Experimental-
fältet i Stockholm med en framgångsrik plant- 
och trädskola där nya sorter testades och intro-
ducerades. 

År 1842 beslutade riksdagen att införa all-
män och obligatorisk folkskola i hela landet. I 
samband med detta stiftades även en ny lag om 
undervisning i trädgårdsskötsel. Flera skolor 
anlade efter det skolträdgårdar för undervis-
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Trädgårdskurs vid Överklintens skola, Bygdeå sn i mitten av 1920-talet.
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ningen. År 1890 hade till exempel 65% av lan-
dets skolor någon form av trädgård. 

Till skolträdgårdarna lämnade hushållnings-
sällskapen gratis frön, träd, buskar och plantor. 
I vissa skolor fick flitiga elever fruktträd och 
bärbuskar som premie. Sällskapen undervisade 
även folkskollärarna och -lärarinnorna i träd-
gårdsskötsel och dessa kom att bli trädgårds-
brukets nya missionärer.

Åren 1890–1920 nådde odlingspropagan-
dan sin höjdpunkt och den bidrog till att den 
svenska trädgårdsodlingen ökade markant. Po-
tatisen övertog rovans roll som basföda och 
rotsaker började uppta stor del av kökslanden. 
Det började även dyka upp så kallade herr-
skapsgrönsaker som sallat, pumpor och rädisor, 
i allmogens köksträdgårdar.

När trädgårdsodlingen kom till Norrland

I landets norra delar och skogrika trakter med 
sämre odlingsjord fanns före skiftesreformerna 
oftast inte så mycket till trädgårdar, något som 
blev tydligare ju längre norrut man kom. 
Gårdstomten användes som arbetsyta och det 
fanns litet plats för något annat. Kanske fanns 
det en liten inhägnad köksträdgård, till exem-
pel vid husgaveln, där man odlade rot- och 
grönsaker samt en del örter. 

Gränsen mellan vad som var grönsaker, 
kryddor och medicinalväxter var flytande, de 
flesta växter var både mat och medicin. Kryd-
dor som libbsticka, malört, mejram, kummin 
och timjan odlades, dels för sin smak, dels för 
att fördriva onda andar eller ohyra. Prydnads-
växter förekom sparsamt och skulle helst vara 
till någon nytta, nyponrosor är ett sådant van-
ligt exempel.

Den statliga odlingspropagandan var inte 
lika framgångsrik norrut eftersom de odlings-
råd och grönsaker som spreds inte var anpassa-
de till klimatet. Möjligheterna för staten till på-
verkan var dessutom mindre eftersom det var 
långt mellan byarna. Efter laga skiftet när flera 
gårdar flyttades ut ur bykärnorna fick man 
dock möjlighet att börja anlägga riktiga träd-
gårdar. I norra Norrland var det inte ovanligt att 
skiftet skedde sent, vilket också var en bidra-
gande orsak till att trädgårdskulturen slog ige-
nom senare där än längre söderut. 

Till en början var det inte särskilt många 
norrländska bönder som anlade trädgårdar efter 
skiftesreformen, dels eftersom de hade fullt upp 
med att dika ut och bygga nya hus och ladugår-
dar, dels för att tillgången på plantor och frön 
var dålig. Även inställningen till trädgårdsodling 
spelade en stor roll för dess genombrott i Norr-
land. Skogen, ansåg man, skulle hållas borta från 
huset, och grönsaker var kreatursfoder och upp-
skattades inte. Det lilla behov av grönsaker som 
fanns tillgodosågs från landets södra delar. 

Efter missväxten 1898 började dock intres-
set för trädgårdsodling att öka. Detta kan bland 
annat ha berott på att järnvägen gjort det lätta-
re att skicka efter fröer och plantor. Före han-
delsträdgårdarnas etablering i norr kunde det 
dock fortfarande vara svårt att få tag på växt-
material. 

En bit in på 1900-talet odlades i Norrland 
fortfarande bara enstaka äppelträd, bärbuskar 
och köksväxter, några härdiga prydnadsbuskar 
och lite blommor. Vid den tiden började man 
dock anlägga trädgårdar mer allmänt. Före 
1910 kunde man sällan se mer än ett blomrikt 
rabarberstånd på de norrländska gårdarna, men 
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mellan 1910 och 1930 förändrades de norr-
ländska byarnas utseende avsevärt genom upp-
komsten av allt fler trädgårdar. 

Statens järnvägar

I många delar av landet var Statens järnvägar 
en viktig kunskapsspridare av trädgårdskultur, 
så även i Norrland. I över hundra år drev SJ lan-
dets mest omfattande trädgårdsverksamhet 
och var under 1900-talets första årtionden en 
av de internationellt mest kända företrädarna 
för svensk trädgårdskonst. Vid SJ:s stationer och 
i deras järnvägsparker visades nya trädgårdsmo-
den och odlingsvärda prydnadsväxter upp. 

I slutet av 1880-talet påbörjade SJ försöks-
odlingar och växtzonforskning, bland annat 
samlades en mängd växter in från fjällen till 
SJ:s växtdepå i Boden för förökning och distri-
bution. Till en början odlades endast lokalt 
vildväxande arter vid depån, men så småning-
om började man även testa mer exotiskt växt-
material som efter att det funnits lämpligt an-
vändes vid järnvägens planteringar. Till och 
med 1940 hade man även försäljning av över-
blivna plantor. 

Genom sina försök lyckades SJ visa att många 
växter var betydligt härdigare än man tidigare 
trott. Noggranna instruktioner för plantering i 
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En gammal inhägnad kryddträdgård vid Lindmarks västerbottensgård i Bissjön, Lövånger.
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olika delar av landet utformades och detaljerade 
diagram som visade hur långt norrut olika träd, 
buskar och perenner kunde odlas upprättades. 
Även detaljerade instruktioner för hur de an-
ställdas hemträdgårdar skulle planteras och skö-
tas togs fram. Fruktträd, bärbuskar, blomsterfrön 
och perenner delades dessutom ut till anställda. 

För Riksgränsen rekommenderades till exem-
pel dvärgbjörk (Betula nana) och lappvide (Sa-
lix lapponum), för Gällivare sibiriskt lärkträd 
(Larix sibirica), ölandstok (Potentilla  fruticosa), 
Josikasyren (ungersk syren) (Syringa josikaea), 
rosentry (Lonicera tatarica) samt dagg törnros 
(daggros) och kaneltörnros (kanelros) (Rosa 
glauca resp. majalis). För Luleå till exempel re-
kommenderades Ornäsbjörk (Betula pendula 
dalecarlica), lönn (skogslönn) (Acer platanoides), 

 
SJ:s försöksodlingar i Boden visade att smällspirean (Physocar-
pus opulifolius) kunde odlas som prydnadsväxt ända upp till 
Luleå.
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Plantering framför Inlandsbanans stationshus i Blattnicksele, Sorsele.
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smällspirea (Physocarpus opulifolius), snöbär 
(Symphoricarpus albus), bentry (skogstry) (Loni-
cera xylosteum) samt centifolietörnros (mossros) 
och gul törnros (turkisk gulros) (Rosa centifolia 
resp. foetida).

Hushållningssällskapen

Hushållningssällskapen hade även stor betydel-
se för att trädgårdsodlingen skulle slå igenom 
hos allmogen. Hushållningssällskap började 
bildas under 1800-talet första decennier under 
överinseende av Lantbruksakademin, och de 
ordnade kurser, premierade välskötta trädgårdar, 
delade ut bärbuskar och fruktträd samt spred 
skrifter och information om trädgårdsodling. 

Under 1800-talets andra hälft började säll-
skapen anställa länsträdgårdsmästare som höll 
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Även snöbär (Symphoricarpus albus) rekommenderades av SJ 
som möjlig att odla långt norrut.
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Länsträdgårdsmästare Emil Söderling håller kurs i Boviken, Skellefteå, omkring 1930. Kursen  hölls hos Gustav Lindkvist och från 
vänster ses Astrid Forsberg, Edvard Björk, Maine Viklund, Gunnar Andersson, Ragnhild Öhlund, Åke Öhlund, Tore Lindkvist, 
Valborg Öhlund, Dagny Öhlund, Alvar Berglund, Ingeborg Viklund, Rut Viklund, Annie Viklund och Elly Lindkvist.
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föredrag och utförde praktiskt trädgårdsarbete i 
form av trädplanteringar och trädgårdsanlägg-
ningar. Fram till sekelskiftet användes deras 
tjänster främst av ståndspersoner, medan allmo-
gen stod frågande inför trädgårdsodlingens verk-
liga nytta. Framförallt kring blomsterodlingen 
fanns det många fördomar att övervinna efter-
som den uppfattades vara förknippad med flärd 
och lyx. 

Under 1900-talets första decennier blev 
trädgårdsskötseln i ännu högre grad föremål för 

de norrländska hushållningssällskapens upp-
märksamhet och allmogen började alltmer dela 
intresset för trädgårdsodling. Länsträdgårdsmäs-
tarna fick besöka många byar där plantering ald-
rig tidigare förekommit och genom dem spreds 
trädgårdslitteratur vilket bidrog till att väcka 
jord brukarnas intresse. Kurser anordnades i tork-
ning och konservering av grönsaker eftersom 
kunskapen om deras användning var så  bristfällig. 

Senare började de norrländska hushållnings-
sällskapen även anställa trädgårdsinstruktörer 

Förslag till västerbottnisk trädgård  
för Hushållningssällskapets trädgårds-
nämnd, ritad 1925 av länsträdgårds-
mästare Emil Söderling och publicerad  
i Västerbottnisk trädgårdsodling (1926).
Renritad av Anders Glassel, WSP 
Samhällsbyggnad, Umeå.
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vars uppgifter var att verka för en alltmer 
 utbredd odling av köksväxter och lämna under-
visning i trädgårdsalstrens beredande och kon-
servering. Man började även uppmuntra frukt-
odling alltmer genom utdelning av träd till 
mindre jordbrukare på platser där länsträd-
gårdsmästarna så ansåg lämpligt och detta blev 
mycket uppskattat. Man delade dessutom ut 
prydnadsbuskar. 

Intresset för sällskapens kurser var livligt 
och trädgårdsbiträden kom även att anställas i 
inlandet som biträdde hemmansägare med ut-
förande av planteringar. Sällskapen hjälpte 
även till att bilda fruktodlarföreningar. 

Fröhandel och försöksträdgårdar

År 1850 nybildades Hushållningssällskapet i 
Norrbottens län som hade tvingats lägga ned 
sin verksamhet 1828 på grund av ekonomiska 
svårigheter. När sällskapet nybildades köpte 
man in fröer till gratis utdelning för att under-
söka vilka som passade det norrbottniska kli-
matet. Försöket utföll så väl att man beslutade 
sig för att bilda Norrbottens fröaktiebolag 1883 
samt en frökontrollanstalt i Luleå 1889. 

År 1875 bildades även Norrbottens läns 
trädgårdsförening som drev en fröfirma vari-
från man sålde klimatanpassade sorter, något 
som bidrog till trädgårdsodlingens ökade popu-
laritet. I föreningens trädgård i Luleå gjorde 
man odlingsförsök och provade ut härdiga sor-
ter för det norrländska klimatet och kunde där 
utvisa att trädgårdsodling var vida mer möjligt 
på dessa breddgrader än vad man tidigare anta-
git. 1881–82 gjordes till exempel försök med 
200 olika köks- och blomsterfrön i trädgården. 
Under samma period lyckades man genom för-

sök med växter som tidigare förodlats i driv-
bänk slå fast att flera av dem gick bra att odla 
direkt på kalljord. Det gällde till exempel räv-
svans (Amaranthus caudatus), madra (blåmåra) 
(Asperula orientalis), dockkrage (Brachyscome 
iberidifolia), sommarlövkoja (Matthiola incana 
var. annua), evighetsblomster (hedblomster) 
(Helichrysum arenarium) och styvmorsviol 
(Viola tricolor ’Maxima’).

Från trädgården såldes fröer av olika sorters 
fingerörter, syrener, lupiner, glim och spireor 
samt av till exempel himmelsrosen (nejlikglim) 
(Eudianthe coeli-rosa), klarkia (atlasblomma) 
(Clarkia amoena), tjärblomster (Viscaria vulga-
ris) men även av grönsaker. Man hade även en 
trädskola varifrån man sålde sticklingar till pop-
pel, sälg och spireor. 

Utöver fröer och sticklingar sålde man även 
annueller såsom klockblommor och stjärnglim-
mer (brokgilia) (Leptosiphon parviflorus), pensé-
er såsom hornviol (Viola cornuta ’Perfection’), pe-
renner såsom björnflocka (björnloka) (Heracleum 
sphondylium), bladväxter såsom ricin (Ricinus) 
och prydnadsmajs (Zea mays japonica) samt 
krukväxter såsom rhododendron.

Många av blommorna såldes i en mängd oli-
ka sorter, till exempel fanns det i 1881–82 års 
priskurant inte mindre än elva sorters lejongap, 
trettiofyra sorters astrar, tretton sorters atlas-
blommor, sex sorters riddarsporrar, åtta sorters 
nejlikor, tretton sorters lupiner, trettio sorters 
lövkojor, nio sorters vallmo, nio sorters petuni-
or, femton sorters flox, nio sorters tagetes, sju 
sorters penséer, sju sorters aklejor och sex sor-
ters förgätmigejer. De svenska plantskolornas 
växtsortiment har aldrig varit så stort som kring 
sekelskiftet 1900. Perenner fanns i ett sådant 
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utbud att det till stor del ersatte de tidigare po-
pulära annuellerna. 

I försöksträdgården i Luleå fanns även en 
speciell avdelning för fjällväxter såsom fjälltrav 
(Arabis alpina), stennarv (Sagina saginoides) 
och klippveronika (Veronica fruticans). Särskilt 
veronikan trodde man skulle bli uppskattad ef-
tersom den var lätt att föröka och inte så nog-
räknad med jordmånen samt tack vare dess 
små vackra blå blommor och myrtenlika blad. 

År 1901 tvingades trädgårdsföreningen att 
upphöra på grund av ekonomiska svårigheter 
och därmed lades även försöksträdgården och 
fröhandeln i Luleå ned. År 1922 anlade Hus-
hållningssällskapet dock en ny försöksträdgård 
i Norrbotten som blev mycket välbesökt av 
både närboende och mer långväga gäster, som 
kom för att inspireras och inhandla växtmateri-
al till den egna trädgården.

Den norrländska lantträdgården

Vid de norrländska lantgårdarna anlades träd-
gården oftast i anslutning till bostaden. Träd-
gården kunde vara planerad av länsträdgårds-
mästaren och dess uppdelning i köksträdgård, 
fruktträdgård och prydnadsträdgård följde den 
medeltida stilen som levde kvar i oförändrad 
form mycket länge hos allmogen. Innehållet 
var helt nyttobetonat med fruktträd, bärbuskar 
och grönsaker, men man tillämpade också este-
tiska utgångspunkter som gav symmetri och in-
delning med kvarter och gångar. 

Småplantor och skott gavs bort eller byttes 
från person till person. På så vis kunde även de 
fattigaste få tag på växter. De växter som blev 
mest spridda var de som var mest lättskötta, fris-
ka och frodiga. Man kunde också köpa fröer via 

katalog vilket inte var särskilt dyrt. Många väx-
ter kunde man även samla frön från själv. 

Köksträdgården 

Köksodlingsdelen var större tilltagen än pryd-
nadsträdgården eftersom självhushållning fort-
farande var viktigt. Den var vanligtvis enkel 
med en strängt symmetrisk renässansinspirerad 
form, med ganska få inslag och så gott som all-
tid inhägnad, dels för att skapa ett skyddat kli-
mat, dels för att stänga ute djuren. 

Runt 1920 började experterna avråda från 
att anlägga köksträdgårdar enligt det klassiska 
renässansidealet som ansågs förlegat. Trots ex-
perternas råd levde dock planen kvar en bra bit 
in på 1900-talet, särskild i böndernas köksträd-
gårdar. 

Helst skulle köksträdgården slutta mot sö-
der och bänkgården med drivbänkar och varm-
bänkar förläggas i den norra delen för mesta 
möjliga sol. I drivbänkarna odlades till exempel 
gurka, melon och så kallade kärleksäpplen (to-
mater). 

Köksträdgårdens plan var kvadratisk eller 
rektangulär och delades in i ett jämnt antal 
kvarter. Kvarteren var i sin tur uppdelade i av-
långa odlingssängar med trampade gångar mel-
lan sig. Runt huvudgångarna planterades kant-
växter som smultron, ärtor, kryddväxter och 
blommor. I kvarteren odlades grönsaker, örter 
och kryddor. Många odlade dessutom lite to-
bak till snus och humle för ölbrygd.

Vid 1800-talets mitt var grönsakssortimen-
tet som störst i Sverige. Grönsaker som ansågs 
vara rikemansmat odlades dock inte av allmo-
gen. Några av de växter som odlades vid nästan 
varje hem omkring sekelskiftet 1900 var bönor, 
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blomkål, vitkål, kålrot, morot, palsternacka, 
majrova, kålrabbi, rädisa, rödbeta, sallat, spenat, 
mangold, lök, dill, palsternacka, persilja, potatis, 
sockerärtor, märgärtor och spritärtor. 

Av bönor odlades i slutet av 1800-talet längst 
upp i norr bland annat krypbönor, både vita och 
brokiga Ilsenburgerbönor. Spritbönor odlades 
också långt norrut men mognade inte alla år till 
utsäde, även om de gav matnyttiga bönor. 

Kål har odlats i Sverige åtminstone sedan vi-
kingatiden men blev vanligt under 1700-talet. 

Det dröjde dock innan det slog igenom i Norr-
land, i slutet av 1800-talet ansågs varken blom-
kål, bladkål, brysselkål, selkål, kålrabbi, sa-
voykål eller sockertoppskål särskilt begärligt. I 
Norrland drogs kål alltid upp i bänk och ut-
planterades sedan frostnätterna var över. 

Moroten kom till Norden på 1300-talet. I 
slutet av 1800-talet gjorde man försök med 
sorten Nantes vid försöksodlingen i Luleå. Sor-
ter som Tidiga korta röda Douviker och Långa 
röda Alstringhams ansågs annars lämpligast för 
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J. Bernard Danielssons trädgård i Skråmträsk, Skellefteå, 1920. Närmast huset !nns en 
prydnadsdel och i förgrunden ses köksträdgården. Sonen Ruben är också med på bilden.
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det nordliga klimatet. På 1920-talet hade man 
kommit fram till att sorterna Amager, James, 
Stensballe och St. Valery kunde odlas med för-
del ända upp till Västerbotten men inte längre 
norrut medan Nantes och Pariser kunde odlas 
upp till översta Lappmarken. 

Palsternackan som kom till Norden på 
1400-talet odlades i början av 1900-talet upp 
till Norrbottens kustland. Rovor odlades långt 
upp i Norrbotten, särskilt de så kallade majro-
vorna gick utmärkt att odla ända upp till övers-
ta Lappmarken. Majrovan är en gammal nord-
isk kulturväxt som har varit en del av vår 
svenska matkultur i århundraden. Den kunde 
skördas redan ett par månader efter sådd och 
tack vare att den var extremt snabbväxande 
och tålig kunde den odlas så långt norrut. 

Förr fanns en mängd olika sorters rovor; 
gula, vita, gredelina, rödbruna, runda, flata, av-
långa och så vidare. Rovorna odlades både som 
foder till djuren och som människomat. Oftast 
valde man de platta och runda sorterna till män-
niskorna medan de långsmala gick till djuren. 

Av sallater odlades både bladsallat och bind-
sallat ända upp till Norrbotten. Sallat kom till 
Norden på 1300-talet. Grönsaker som bindsal-
lat ansågs oätliga utan blekning som åstadkoms 
genom att ljuset utestängdes från plantan vil-
ket i sin tur gjorde att den blev mjäll och fin i 
smaken. Ofta blektes även purjolök, angelika 
och rabarber. Cikoria odlades även som sallat 
under namnet endive och förekom upp till 
Norrbottens lappmark. Cikorian fick senare an-
vändning som kaffesurrogat. 

Även spenat var vanlig i odling och förekom 
ända upp i Lappmarken. Löken kom till Nor-
den på 1300-talet och till Norrland efter mit-

ten av 1700-talet där den odlades allmänt. Pur-
jolök odlades ända upp till Norrbottens 
kustland och schalottenlök upp till översta 
lappmarkerna, ofta i gamla övergivna tjärdalar. 
På 1920-talet hade schalottenlök dock blivit 
relativt sällsynt och hörde inte till det man van-
ligen såg i köksträdgården. 

Även anis odlades och gick bra ända upp till 
Norrbottens lappmarker liksom dill som kom 
till Norden på 1100- eller 1200-talet och före-
kom ända upp i översta Lappmarken. Bladper-
silja, som kom till Sverige på 1700-talet, odla-
des också ända upp i Lappmarken. 

Ärtor odlades upp till Norrbottens kustland 
och användes både som livsmedel till människor 
och som djurfoder. Vid försöksodlingen i Luleå 
rekommenderades märgärter som Carter’s stra-
tegem, Pride of the market och The first crop 
Blue. På 1920-talet rekommenderade Hushåll-
ningssällskapet i Västerbotten märgärt av me-
delsena och sena sorter såsom Champion of 
England och Stensäter för odling upp till Norr-
bottens kustland samt tidiga sorter som Daf-
fodil, Daisy, Sherwood, Springtide och William 
Hurst för odling ända upp till Lappmarken. 

Vid 1800-talets slut var det dock framförallt 
sockerärtor av sorten Carter’s first crop som 
odlades i Norrland. Odlingen av sockerärtor 
hade genom gratis utdelning av utsäde samt 
råd och upplysningar blivit mycket stor i Norr-
botten. Bland annat hade man delat ut socker-
ärtor till soldater vid Råneå kompani. Skörden 
dessa gav köptes sedan upp av Norrbottens läns 
trädgårdsförening.

På 1920-talet odlades Luleå tidiga sockerär-
tor ända upp i Lappmarken medan fler sorter 
odlades vid kusten, till exempel Engelska sabel-
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ärtor, Heinrichs tidiga och Vilmorins marron. 
Spritärtor av sorterna Carter’s first crop, Dippes 
majärt, Rapidärten och Majdrottningen gick 
också mycket väl att odla i hela norrländska 
kustområdet liksom i Jämtland. 

Genom att dela ut gratis utsäde av kålrot hop-
pades man att odlingen av den skulle bli lika po-
pulär som sockerärtsodlingen. I Piteå socken de-
lades sockerärtor, spritärtor, kålrotsfrö och 
bondbönor ut gratis av Hushållningssällskapet till 
2–3 personer i varje by. Spritärtor som odlades 
var bland andra Carter’s first crop, Daniel 
O’Rourke, Early wonder Emerald gem, Gold 
von Blocksberg och Wilhelm I. 

Flera sorter av rödbetor odlades också i Norr-
land och gick väl ända upp i lappmarkerna, till 
exempel Karmosinröd kula, Non plus ultra och 
Runda egyptiska varav den sista ansågs särskilt 
lämplig för norra Norrland. Sorter som Halvlånga 
amager och Kamerum gick bäst vid kusten. 

Vanliga örter i odling var mejram, kummin, 
timjan och malört. Mejram odlades upp till 
Norrbottens kustland medan malört, som an-
vänts redan av vikingarna och spridits i Skandi-
navien under 1300-talet av munkar och nunnor, 
odlades upp till Norrbotten. 

Frukt- och bärträdgården 

En avdelning för bärbuskar och rabarber var 
vanligt. Rabarber har odlats i Norden sedan 
1600-talet, men ursprungligen som medicinal-
växt. Det var först under 1800-talet som man 
började använda stjälkarna som grönsak. Viktoria 
och Prins Albert var de sorter som var vanligast i 
Norrland där rabarber odlades ända upp till fjäll-
trakten. Sorten Viktoria utsågs under 1920-talet 
till den bästa för norrländskt odlande. 

Bär började odlas mer allmänt vid slutet av 
1800-talet sedan sockerproduktionen kommit 
igång i landet och därmed blev billigare. Vin-
bärs- och krusbärsbuskar hade de flesta och 
även hallon och nyponrosor var vanligt. I Väster-
bottens och Norrbottens kustland rekommen-
derade Västerbottens läns hushållningssällskap 
av röda vinbär sorterna Fays prolific, Fleichfarbi-
ge, Hughton castle, Knights early red, Large red 
o. Le hatif, Prince Albert o. Spanska, Victoria o. 
Sweet red, Goudvin à fruit rouge, Holländskt 
och Körsbärsvinbär av vilka de tre sistnämnda 
även kunde odlas i lappmarkerna.

En rad sorter svarta vinbär såsom Black 
bangup, Black naples, Black grape current, 
Ruby castle, Stormhattiga, Versaillaise, Fertile 
dángers och Ogdons druc odlades med samma 
framgång i hela Norrland. De två sistnämnda 
kunde dessutom odlas ända upp till Västerbot-
tens lappmarker.

Vita vinbär odlades likaså med framgång över 
hela Norrland och flertalet sorter var härdiga 
ända upp till Norrbotten. De sorter som rekom-
menderades av Västerbottens läns hushållnings-
sällskap var Goudvin à fruit blanc, Holländska, 
Imperial à fruit blanc, Körsbärs, Transparent 
white och Vanliga vita av vilka de Holländska 
kunde odlas även i Västerbottens lappmarker.

Odling av krusbär tycks ha kommit igång på 
allvar i Sverige på 1500-talet. Krusbär, eller 
stickelbär som de också kallades, blev särskilt 
populärt i Norrland. Gröna krusbär, svenska 
ludna samt röda svenska gick att odla ända upp 
till Västerbotten, medan gröna sorter såsom 
Små släta amerikanska krusbär, Tidiga svenska 
ludna och Tidiga svenska släta även rekom-
menderades för Västerbottens och Norrbottens 
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kustland. De engelska krusbärssorterna lät sig 
däremot inte odlas så långt norrut. 

I Västerbottens kustland odlades dessutom 
gula krusbär av sorterna Golden drop och 
Svenska tidiga gula samt röda krusbär av sor-
terna May Duke och Svenska syltkrusbär. Av 
fullmogna krusbär beredde man vin, det fanns 
till och med ett mousserande krusbärsvin, 
”svensk champagne”. 

Alla trädgårdar borde dessutom ha jordgub-
bar, hallon och smultron ansågs det. Odlingen 
av hallon sköt fart under medeltiden, bären var 
dock kända och uppskattade även tidigare vil-
ket framgår av fynd av hallonfrön på förhisto-

riska boplatser. På 1700-talet ansågs hallonet 
vida överlägset dåtidens medicin mot hjärtå-
kommor – krossade pärlor. Odling blev dock 
inte vanligt förrän på 1900-talet. Ett flertal hal-
lonsorter odlades i Norrland, men de sorter 
som hade funnits vara härdiga ända upp till 
Norrbotten och lappmarkerna i Västerbotten 
var Gula antwerper, Gula skotska och särskilt 
Inflyttade skogshallon. 

Smultron och jordgubbar kunde i passande 
jordmån ge god avkastning även längst upp i 
norr. Smultron var vanligt i odling redan på 
1800-talet. I försöksträdgården i Luleå gjorde 
man omkring 1880 försök med odling av Mam-
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Gustav Lindqvists västerbottensgård i Boviken, Skellefteå, 1925. I förgrunden ett nyplanterat fruktträd.
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mouthsmultron som skulle visa sig härdiga nå-
got norr om Haparanda. Ortens smultron, eller 
månadssmultron, motstod dock kölden ändå 
bättre. Omkring 1920-talet rekommenderade 
Västerbottens läns hushållningssällskap sorter-
na Gloire de st. gevis-laval, Inflyttade vilda och 
St. de Genis upp till Norrbottens lappmarker. 

Jordgubbsodling ansågs mest lönande om 
bara läge och jordmån var lämpliga. Jordgub-
ben kom till Norden på 1700-talet, men blev 
liksom hallonet inte vanlig i odling förrän på 
1900-talet. I försöksträdgården i Luleå hade 
man i slutet av 1800-talet prövat sorter som 
British queen, Comte de Paris, Fillmore, Globe, 
Kerr’s prolific, La Robuste, Marquise de Latour 
Maurbourg, Royal Victoria och Triomphe ame-
ricaine och funnit dem tillräckligt härdiga för 
det norrländska klimatet. De bar dock inte varje 
år lika mycket bär som söderut. Vid 1920-talet 
var det framförallt Amerikanska riktbärande, 
Carolina superba och Sieger som rekommende-
rades upp till Norrbottens kustland. 

Fruktträden placerades i en egen avdelning, 
avskilda från den övriga trädgården, så att de 
inte stal ljus och näring från köksväxterna. I 
början av 1900-talet började dock fruktträden 
planteras på gräsmattan. Runt varje träd hölls 
öppen jord ungefär så vitt som kronan. Träden 
kunde också planteras på en särskild plats där 
jorden hölls öppen i sin helhet eller användes 
för odling av till exempel jordgubbar, potatis, 
grönsaker eller grönfoder. Ibland sattes frukt-
träd även mellan bärbuskarna. 

Äppelodling tros ha kommit till Sverige 
med klosterväsendet på 1100-talet då munkar-
na kunde konsten att ympa vilket var en förut-
sättning för odling. I Västerbotten infördes det 

första äppelträdet av kyrkoherden Pehr Hög-
ström i Skellefteå. Han levde 1714–84 och för-
sökte på sin tid att sätta fart på trädgårdsodling-
en i länet. Han gjorde även försök med både 
plommon-, päron- och körsbärsträd. 

Intresset för att odla fruktträd var dock länge 
ljumt över hela landet eftersom det tog så 
många år innan de bar frukt, och i norra Norr-
land fanns vid 1900-talets början fortfarande 
ett begränsat antal äppelsorter att välja bland. 
Äppelträd av kända, härdiga sorter kunde dock 
med fördel planteras på platser med passande 
jordmån och skyddade för storm. 

Några sådana sorter var Stor klar astrakan, 
Skvosnoj Nalif, Charlamovsky, Wealthy, Astra-
kan och Säfstaholm som var härdiga ända upp 
till Norrbottens kustland. Stor röd astrakan och 
Hörningsholm hade funnits härdiga upp till 
Västerbottens kustland. I lappmarkerna hade 
man endast lyckats med ett äppelträd och det 
var Hyslob som dock inte var härdigt men kun-
de odlas i särskilt goda lägen. 

Några körsbärssorter kunde även odlas i nor-
ra Norrland, de lämnade dock inte alla år mog-
na bär. I Västerbottens kustland odlades sorter 
som vanliga brunkörsbär (surkörsbär) (Prunus 
cerasus), Imperatrice Eugenie, majkörsbär (Pru-
nus x gondouinii), May Dukte, Minister v. Pod-
bielski, Novelle royale (Prunus cerasus ’Osthei-
mer’ och Prunus cerasus ’Morello’). De två 
sistnämnda kunde även odlas i Norrbottens 
kustland. 

Om man med hjälp av en spaljé lät trädet 
växa mot en södervägg kunde man även odla ar-
ter som normalt inte var härdiga i Norrland, till 
exempel päron och plommon. I Sverige är päron 
känt i odling sedan medeltid och kärnor av päron 
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har påträffats i gravfynd från yngre stenåldern. I 
Västerbottens kustland odlades på 1910-talet 
två päronträdssorter; Hofstapäron och Sommar-
bergamotter. De var inte härdiga men kunde od-
las i särskilt gynnsamma lägen. De klarade sig 
dock inte i Norrbotten eller lappmarkerna. 

Plommon har odlats och förädlats under mer 
än tusen år och plommonodling är känt från 
svenska klosterträdgårdar sedan 1400-talet. 
Plommon indelas i underarterna sviskon, rund-
plommon, mirabeller och krikon. I Västerbot-
tens kustland odlades två sorters mirabeller; 
(Prunus domestica ssp. syriaca), och Ricners ear-
ly prolific. Sorterna klarade sig bra i gynnsamma 
lägen men man hade inte lyckats odla dem i 
Norrbotten eller i lappmarkerna.

Prydnadsträdgården  

Närmast bostaden, helst mot söder, anlades 
blomsterrabatter med både annueller och pe-
renner och prydnadsbuskar planterades. Med 
den blygsamma omfattning som de norrländ-
ska trädgårdarna hade i början av 1900-talet 
var endast de mer lättodlade inhemska växter-
na i allmän användning. 

Mullbänken var en tidig och enkel form av 
rabatt. Jord skottades upp utmed husets fot 
som skydd mot golvdrag och där odlades blom-
mande växter. Vanliga växter i mullbänken var 
till exempel åbrodd, brandlilja och akleja. 
Alpakleja (Aquilegia alpina), var en omtyckt 
prydnadsväxt eftersom den var så lätt att få tag 
på. Aklejrutan (Thalictrum aquilegiifolium) var 
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Danielssons trädgård i Skråmträsk inramas av ett spjälstaket. I bakgrunden syns en rundloge och kornbod.
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också mycket ofta förekommande i de norrländ-
ska trädgårdarna eftersom den lätt spred sig. 

I rabatterna växte annars vanligtvis pion, rid-
darsporre, lupin, lilja, gullris, malva, stormhatt, 
rudbeckia och olika slags anspråkslösa rosor. 
Stor riddarsporre (Delphinium elatum) var en 
vanlig planterad art i Norrland som ofta finns 
kvar i gamla trädgårdar. Den fördes till Europa 
på 1500-talet och användes då bland annat för 
att bekämpa huvudlöss. 

Renfana (Tanacetum vulgare) är en av de van-
ligaste Norrlandsexoterna, det vill säga livskraf-
tiga, vilda arter som togs till i brist på annat. 
Renfanan var känd i Sverige redan under medel-
tiden och odlades ursprungligen i kryddgårdar 
men användes senare som prydnadsväxt. 

Toppklocka (Campanula glomerata) har od-
lats i Sverige sedan 1700-talet och förekom 
ofta i de tidiga norrländska trädgårdarna, åt-
minstone upp till Västerbotten. Den påträffas 
därför inte helt sällan förvildad utanför sitt na-
turliga utbredningsområde. Prakttoppklockan 
(Campanula glomerata ’Superba’) fick också 
mycket stor spridning i Norrland. 

Fänrikshjärta (Dicentra formosa) förekom 
också, liksom löjtnantshjärta (Lamprocapnos 
spectabilis). Löjtnantshjärta trodde man på 
1700-talet var en ömtålig växt och den odlades 
därför i uppvärmda växthus innan man upp-
täckte att den faktiskt är mycket härdig. Sibi-
risk vallmo (Papaver croceum), en annan växt i 
de tidiga norrländska trädgårdarna. 

Blomsterrundlar med perenner som i herr-
skapsträdgårdarna förekom även om det inte 
var vanligt. De tidiga vårväxterna saknades 
vanligtvis i de gamla norrländska trädgårdarna 
eftersom de på grund av klimatet inte var 

lämpliga att odla. På 1920-talet började det 
dock bli vanligt att plantera blomsterlökar för 
att få vackra blommor till vintern och julen. Ef-
ter att lökarna blommat ut förekom det att de 
sattes ut i rabatten eller i gräsplanen och åter 
blommade våren därpå. Lökar som av Väster-
bottens läns hushållningssällskap rekommende-
rades för odling i norra Norrland på 1920-talet 
var hyacinter, tulpaner, krokusar och narcisser. 
Krokussorter som särskilt rekommenderades var 
till exempel King of the Blues och Sir Walter 
Scott.

Större gräsytor som slogs eller betades blev 
vanliga hos allmogen under det sena 1800-ta-
let. Nödiga vägar och grusgångar anlades en-
dast där de behövdes eftersom de var dyra att 
anlägga och underhålla. Gräsmattan som vi 
uppfattar den idag, som en plats för lek och 
vila, kom först efter andra världskriget när det 
inte längre fanns behov av självhushållning. 

Prydnadsbuskar och prydnadsträd 

I trädgården förekom även blommande buskar, 
bersåer, häckar och alléer. Medvetet planerade 
buskage användes för att skapa rum och pryd-
nadsbuskar som syren, spirea, ros, doftschers-
min och snöbär blev mycket populära. 

Bondsyrenen (Syringa vulgaris), som intro-
ducerades till Europa från Turkiet på 1500-talet, 
blev på 1600-talet vanlig i den svenska adelns 
stora trädgårdsanläggningar i lila och vita for-
mer. Den spreds sedan snabbt till allmogen och 
hade på 1800-talet blivit en av de vanligaste 
prydnadsbuskarna i Sverige. Förutom bondsyre-
nen var Norrlandssyren (Syringa josikaea x villo-
sa),  vanlig i norra Norrland, långt vanligare än 
den ungerska syrenen (Syringa josikaea), som in-
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troducerades i Europa omkring 1830. 
Rönnspirean (Sorbaria sorbifolia), som intro-

ducerades till Europa 1759, odlades likaså långt 
upp i Norrland och är vanlig att träffa på vid 
trädgårdar som övergivits under 1900-talet. 
Rosor som odlades i Norrland var till exempel 
kanelros (Rosa majalis), pimpinellros (Rosa 
pimpinellifolia), daggros (Rosa glauca) och vres-
ros (Rosa rugosa). Kanelrosen var vanlig från 
Småland till Pite Lappmark. I norra Lappland 
var den däremot sällsynt. Nyponrosen odlades 
ända upp till Norrbottens lappmark. 

I försöksträdgården i Luleå gjorde man i 
början av 1880-talet försök med ädlare törnros-
sorter. Av de planterade sorterna var det bara en 

ros som uthärdade klimatet. Blommorna blev 
dock stulna och namnskylten försvann varför 
man inte vet vilken törnros detta var idag. Stick-
lingar fortsatte dock att drivas upp till försälj-
ning. 

Doftschersmin (Philadelphus coronarius) kom 
till Sverige under 1600-talets första hälft och 
visade sig vara härdig upp till Norrbottens kust-
land. Snöbär (Symphoricarpos albus ssp. laeviga-
tus), som infördes i Europa 1817, förekom ock-
så upp till Västerbotten. Rosentry (Lonicera 
tatarica) var en annan buske som odlades upp 
till Norrbottens kustland men som även före-
kom i Västerbottens lappmark. Den introduce-
rades i Europa 1752. 

Livet i trädgården levdes ända in på 1930-ta-
let påklätt enligt tidens konvenans, så skugga ef-
tersträvades och detta gjorde bersån till ett 
självskrivet inslag. Den typiska bersån var av sy-
ren men i Norrland var det även vanligt med 
bersåer av häckkaragan, rönn, hägg och gran.

Bersån var formad som en cirkel med öppning 
eller som en fyrkant med tre täckta sidor. Öpp-
ningen var aldrig vänd mot söder. Bersån klipptes 
på en sådan höjd att man då man satt ner befann 
sig helt inom det gröna rummet. Då man stod 
upp kunde man precis se ut över bersån. 

Prydnadsträd som tall, björk eller rönn var 
också populärt. Det vanligaste prydnadsträdet 
var ett ensamt vårdträd, ett arv från vikingarnas 
offerlundar. I folktron sågs vårdträdet som bärare 
av gårdens lycka och dessa träd var starkt magiskt 
laddade. Man trodde att de hade makt att hålla 
brand, olycka och sjukdom borta från gården. 
Om vårdträdet skadades såg man det som ett 
varsel om kommande sorg. Det ansågs också föra 
olycka med sig att bryta grenar från trädet. 
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Arne Forsberg i trädgården framför ett ungt prydnadsträd, 
Burträsk 5 september 1906.



21

Eftersom vårdträdet stod ensamt på gårds-
planen utan konkurrens från andra träd, och 
göddes med gödsel och avfall som spilldes där, 
kunde det med tiden bli ganska imponerande. 
Ett träd som var särskilt populärt som vårdträd 
var rönnen, Tors träd, som planterades för att 
åskan inte skulle slå ner på gården. I bistra tider 
kunde dess frukter dessutom utgöra ett nöd-
vändigt tillskott till hushållet. 

Ända in på 1930-talet förekom att man 
 använde begreppet ’vårdträd’ för ett speciellt 
träd på tomten. Under andra världskriget, då 
bränslebristen i landet var stor, höggs många 
vårdträd ner.

Alléer fanns också, i både enkla, dubbla och 
flerdubbla led och större gårdar kunde omslu-
tas av en trädskärm på en eller flera sidor, vilket 
skyddade mot vinden och bidrog till rumskäns-
lan. Alléerna planterades till en början som ett 
arkitektoniskt element i adelsmännens stora 
trädgårdsanläggningar från 1600-talet. Så små-
ningom övertogs bruket med infartsalléer av 
större bondgårdar och prästgårdar. Det var även 

vanligt bland allmogen att plantera alléträd för 
en speciell händelse, till exempel ett barns fö-
delse. 

Egnahem och arbetarsmåbruk

Med det industriella genombrottet i det tidiga 
1900-talet började villor med trädgårdar att 
byggas i städernas utkanter och på landsbygden, 
så kallade egnahem. I inlandet byggdes även 
många mindre gårdar, så kallade arbetar småbruk, 
som ett resultat av statligt stöd till kolonisation. 
Staten gynnade byggandet genom förmån liga 
lån. I Västerbotten förmedlades egnahemslånen 
av Hushållningssällskapet som även tillhanda-
höll typritningar till bostadshus, uthus och träd-
gårdar. 

Lånen var främst riktade till arbetare, små-
bönder och mindre bemedlade. Man ville att 
arbetaren skulle få bättre levnadsförhållanden 
genom att äga sitt hus och på fritiden odla sin 
trädgård och man ville också behålla landsbyg-
dens befolkning och stoppa den stora utvand-
ringen till Amerika som åderlät landet på ar-
betskraft. En annan orsak till lånen var att 
staten ville gynna uppodlingen av åkermark 
och därför var småbönder och lantarbetare en 
viktig målgrupp.

Ett av målen med egnahemmen var att göra 
landet självförsörjande och egnahemsträdgår-
den skulle därför i första hand användas till od-
ling. Odlandet framställdes som nyttigt för så-
väl kropp som själ men sågs framförallt som ett 
viktigt tillskott till hushållets ekonomi och 
trädgården dominerades därför av rotfrukter, 
bärbuskar och grönsaker. 

Under 1900-talets början och några årtion-
den framåt utgavs en mängd mönsterböcker 

 
Rosentry (Lonicera tatarica) introducerades i mitten av 
1750-talet i Europa. Den har odlats i Västerbotten lappmarker 
och upp efter Norrbottens kustland.
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med typritningar för egnahem och i dessa 
böcker fanns ofta även förslag på hur en egna-
hemsträdgård skulle anläggas och planteras. 
Oftast rekommenderades en enkel och prak-
tisk trädgård. Idealet var den lilla röda stugan 
med vita knutar, en rabattkantad gång upp till 
huvudentrén, blommor runt huset och klätter-
växter på verandan. Genom att en del mönster- 
och trädgårdsböcker fick stor spridning kom 
flertalet svenska egnahem att få likartad ut-
formning och egnahemsträdgården är än idag 
den vanligaste typen av trädgård i vårt land.

Egnahemsträdgården kunde ha en prydnads-
del mot gatan med en liten gräsplätt med blom-
mor. Prydnadsväxterna samlades annars närmast 
bostaden och kring huvudentrén, ofta i en rabatt 
utmed husväggen, vänd mot gatan där förbipas-
serande kunde se den, eller i en rabatt som kan-
tade uppfarten. På framsidan och utmed en ga-

vel på huset kunde det också finnas plats för 
några blommande buskar som syren, ros, schers-
min eller hagtorn. Rönn var också stor favorit.

Vanliga annueller och bienner i rabatterna 
var till exempel stockros, ringblomma, riddar-
sporre, fingerborgsblomma, luktärt och vallmo. 
Perenner och lökar som var vanligt förekom-
mande var stormhatt, akleja, aster, tusensköna, 
jätteprästkrage, krokus, riddarsporre, hyacint, 
iris, liljor, studentnejlika, förgätmigej, pion, 
vallmo, viva och tulpan. De arter som var lätta 
att föröka fick den största spridningen. Mot 
väggar, murar och plank kunde klätterrosor och 
kaprifol ledas upp. Luktärt och krasse var po-
pulära annuella klättrare. 

Mot gatan fanns ofta en prydligt klippt häck, 
vanligtvis av hagtorn, häckkaragan eller syren. 
Häckar på gårdens baksida var ofta friväxande 
och kunde vara en blandning av olika sorter 
som syren, doftschersmin, ros och spirea. Gran-
häckar användes för att skapa lä. 

Mot gatan planterades ofta även prydnads-
träd, till exempel björk, lönn eller lind, som be-
skars så att kronorna hölls små och bollforma-
de. Importerade trädarter som lärk förekom 
också. I Norrland odlades till exempel europe-
isk lärk (Larix decidua). Rönn- och björkspirea 
var likaså omtyckta. 

Allén var även uppskattad i egnahemsträd-
gården, långt in på 1930-talet. De klassiska al-
léträden var dock oftast för stora och man re-
kommenderade därför istället fruktträd eller 
björk. 

Resten av tomten användes till odling av 
frukter, bär och grönsaker. För egnahemmets 
köksträdgård rekommenderades bönor, sallat, 
kål, lök, morot, palsternacka, potatis, kålhuvu-

 
En blomsterrundel i Maria och Konrad Forsbergs trädgård i Burträsk 8 augusti 
1902. På bilden Anna, Elin och hunden Björn.
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den, kålrötter, persilja, rova, rädisa, rödbeta, 
spenat och ärtor. Många av dessa odlades i flera 
sorter och varianter. Odlingsjorden hölls på 
plats med kantväxter, till exempel persilja, vio-
ler, sippor eller gräslök. 

Kryddväxter som odlades var bland andra 
dill, gräslök, mejram, persilja och timjan. Frukter 
och bär som var vanliga var hallon, jordgubbe, 
krusbär, rabarber, smultron, vinbär och äpple. 
Fröer för grönsaks- och kryddodling beställdes 
per postorder från frökataloger. Uppdragna 
plantor kunde även köpas i lokala handelsträd-
gårdar.

Fruktträden stod i odlingskvarterens kanter 
för att skugga mindre. Bärbuskar stod i rader 
längs kökslanden eller i särskilda bärland. Hal-
lon och krusbär bands upp i häckar som av-
gränsning mot grannen. För att få in ytterligare 
fruktträd och bärbuskar spaljerade man dem. 

Trädgården – ett arv att bevara

Varje trädgård har en historia att berätta som 
bör beaktas när man arbetar med den. Många 
lägger ner stor möda på att bevara gårdens 
byggnader, men lika viktig för gårdsmiljön är 
också trädgården, dess form och struktur och 
de kulturväxter som finns i den. Typiskt för alla 
gamla trädgårdar är samspelet mellan det nytti-
ga och det sköna. Det som gav den gamla träd-
gården dess speciella charm var att man satte 
de blommor man kände för och blandade och 
planterade som det föll sig. Liksom gårdens 
byggnader är även detta värt att bevara, eller 
återskapa, och bidrar till miljöns helhet och 
harmoni. 

En gammal välvårdad trädgård kan innehål-
la hundratals sorters växter varav många inte 

går att köpa idag. Ofta kan det också finnas 
kvar mer än vad man tror gömt i jorden även 
om trädgården inte har varit omskött på många 
år. Vanliga överlevare är lökväxter, akleja, träd-
gårdsnattviol, daglilja, ormbunke och brandlilja 
liksom bärbuskar. 

Genom att ta tillvara på trädgårdens kultur-
växter, odla traditionella växter och undvika 
moderna förädlade varianter kan man rädda 
både den biologiska mångfalden och vår histo-
ria på samma gång. Rosor, bondpion, stjärn-
flocka, blågull, akleja, nejlikor och violer hörde 
till de vanliga perennerna förr och passar lika 
bra idag som för hundra år sedan. Fördelarna 
med de gamla växterna är många; de är tåliga 
och härdiga, ställer inte så höga krav och är 
lätta att föröka. 

Det som ger en trädgård höga kulturvärden 
är till exempel att den är en god representant 
för en viss epok och att den har hög artrikedom 
och variation. En trädgård som har äldre vård-
träd, sammanhållna alléer samt en ålderdomlig 
form av uppdelning är också värdefull liksom 
en trädgård med bersåer, buskage och rabatter i 
ursprungligt läge och i ursprunglig form.

Sköt om din trädgård med utgångspunkt 
från den tidsepok den präglas av och bevara 
tidstypiska stildrag. 
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Umeås centrala delar har av Riksantikvarieämbetet utpekats som ett riksintresse vad gäller kulturmiljön. Länsresidens och kyrka ligger på 
sina ursprungliga platser i staden med visuell kontakt med Umeälven precis som på 1600-talet. Hur blir det i framtiden? Foto 3 maj 2005.
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Länsresidensets park i Umeå
A N D E R S  G L A S S E L

I centrala Umeå !nns en kulturhistoriskt värdefull park som få känner till.  

Dold bakom länsresidensets pampiga byggnad ligger en park som är vänd 

mot söder och älven. Redan under 1600-talet fanns det en trädgård vid 

residenset, men den nuvarande parken anlades i slutet av 1800-talet och 

lånade då sina stildrag från den intilliggande Döbelns park.

Västerbotten var länge glest befolkat och det 
var först på 1700-talet som befolkningstillväx-
ten ökade när nybyggare lockades till landska-
pet. Något tidigare på 1600-talet fick ett antal 
orter längs Norrlandskusten stadsprivilegier, 
däribland Umeå, som också efter några år blev 
residensstad. Länsresidenset och dess trädgår-
dar har därmed en unik ställning eftersom de 
hör till de först anlagda i länet. 

Idag finns det få äldre trädgårdar bevarade i 
området. Förklaringar till detta kan vara dels lä-
nets korta trädgårdshistoria, dels också samhäl-
lets allmänna inställning till kulturmiljöer un-
der senare delen av 1900-talet. I Boverkets 
underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 
sitt miljömål God bebyggd miljö 2007, ”Kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse”, konstateras 
att Sverige i ett internationellt perspektiv har 
ett mycket ungt bostadsbestånd. Antal lägen-
heter i byggnader byggda från medeltiden till 
och med 1920 utgör endast 13% av lägenhets-
beståndet, medan perioden efter 1960 svarar 

för 67%. Det medför att Sverige har en avse-
värt mindre andel ”gamla hus” än till exempel 
de länder som drabbades av andra världskriget.

Den äldre bebyggelsen har också till mycket 
stora delar tappat sina ursprungliga kulturvär-
den som tak, fasader, fönster, dörrar och bal-
konger. Slutsatserna i Boverkets rapport om 
den äldre bebyggelsen skulle också kunna gälla 
äldre trädgårdar. I och med att äldre hus rivs el-
ler genomgår genomgripande renoveringar för-
svinner oftast den ursprungliga trädgården och 
även om fastighetsägarna behållit fasaderna 
oförändrade har i många fall trädgården för-
ändrats radikalt när det gäller form, material 
och växtlighet. Fastighetsägarna har i dessa fall 
inte insett värdet av att husets arkitekturstil 
harmonierar med trädgårdens.

Den för hundra år sedan representativa par-
ken vid länsresidenset, som kom att utvecklas 
fram till 1940-talet, saknar idag många av sina 
ursprungliga kvaliteter. Från slutet av 1950-talet 
fram till 1990-talet förändrades och förenklades 
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parkens innehåll på ett genomgripande sätt som 
har varit negativt ur kulturmiljösynpunkt.

Länsresidenset, en del av riksintresset 

Umeå centrum har av Riksantikvarieämbetet 
utpekats ha kulturvärden av riksintresse. Sta-
den beskrivs som en ”residens-, handels-, rege-
ments- och skolstad”. Stadsplanen är en tidig 
esplanadplan med allégator efter finsk förebild. 
Efter den förödande stadsbranden 1888 förskö-
nades staden med ytterligare parker och espla-
nader, samt utvidgades 1898 med bland annat 
stjärnplatsen vid järnvägsstationen och 1922 
med trädgårdskvarter.

I Umeå finns också välbevarade äldre partier 
med offentliga byggnader och bostadshus, som 
bär vittnesbörd om stadens historia och dess 
betydelse för regionen.

Det innebär att länsresidenset och dess park 
har ett stort kulturmiljövärde, med dess visuel-
la kontakt med Döbelns park (tidigare krydd-
gård), Umeå stadskyrka, Umeälven och Storga-
tan, som är en av de ursprungliga gatorna i 
Umeås rutnätsplan från 1600-talet.

Länsresidensets historia 

År 1622 utfärdade riksrådet under kung Gus-
tav II Adolf stadsprivilegierna för Umeå. Tolv 

Det gamla residensets fasad mot Storgatan. Mitt för entrén stod en 
skulptur i en gräsyta med planteringar. Foto troligtvis från 1880-talet. 
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år senare genomfördes en länsreform i Sverige. 
Syftet med den var att länen skulle fungera 
självständigt, utan ständiga ingripanden från 
monark eller råd. Det nordligaste länet var 
Norrlands län, som bestod av Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. 
Västerbotten inkluderade vid denna tid Lapp-
land och Norrbotten ända till Uleåborg i nuva-
rande Finland. Residensstad för Norrlands län 
blev Hudiksvall. När det delades, blev Umeå 
residensstad 1638 i det nybildade Västerbot-
tens län. År 1810 bröts den norra delen av Väs-
terbottens län ut till ett eget län, Norrbottens. 
Efter några justeringar av länets gränser i norr 
1837 och 1868 fick Västerbottens län sin nuva-
rande utsträckning. 

Den första byggnaden som fungerade som 
länsresidens i Umeå lär ha uppförts i mitten av 
1600-talet. Den byggdes öster om stadsstaketet 
och stadskärnan intill stadsgärdena, på ungefär 
samma plats där dagens residens ligger. Även 
kyrkan, som låg väster om residenset, var place-
rad på ungefär samma plats som nu. Både läns-
residensets och kyrkans tomter sträckte sig 
ända ner mot Umeälvens norra strand.

Stadsplanen från 1693 redovisade stadens 
rutnätmönster, kyrkans och länsresidensets pla-
cering. Några av 1600-talets gator, som gick i 
en väst–östlig riktning, finns kvar ännu i dag 
och heter Storgatan, Kungsgatan och Skolga-
tan. I Erik Dahlbergs ofullbordade praktverk 
från 1600-talets slut Suecia antiqua et hodierna 
finns en gravyr som avbildar residenset som en 
slottsliknande huvudbyggnad omgiven av en-
våningslängor. Den tecknade förlagan, som 
gjordes av fortifikationslöjtnanten Wolmar 
Gustaf Läv, från 1695, visar en betydligt blyg-

sammare byggnad. Kyrkan och länsresidenset do-
minerade stadsbilden på 1600-talet. 

Under det Stora Nordiska kriget i början av 
1700-talet brände ryska trupper ner Umeå flera 
gånger. År 1720 förstördes länsresidenset och kyr-
kan. På grund av brist på medel byggdes inte resi-
denset upp igen på den gamla tomten, istället in-
köptes ett lagmanshemman, kallat Grans ladugård, 
i Grubbe by vid Umeälven. Landshövdingarna 
styrde länet från Grans ladugård fram till 1777. År 
1732 fick landshövding Grundell besök av Carl 
von Linné. Han beskrev vilka växter som fanns vid 
länsresidenset. Det var arter som syren, olvon, flä-
der, krusbär, vinbär, akleja och borstnejlika. Han 
kunde även konstatera att ej vilda arter som rosor, 
äpplen och päron odlades utan större svårigheter. 
Från 1780 fungerade en inhyrd stor gård vid Stor-
gatan i närheten av torget som länsresidens. 

På ”Herrtomten” där det gamla residenset hade 
legat, anlades 1776 ett kronobränneri. Efter några 
år upphörde dock denna verksamhet. Området 
mellan kronobränneriet och kyrkan användes un-
der denna tid som kryddgårdar för landshövding-
arna. Även ett lusthus fanns inom området. 

I början av 1800-talet hade ”Herrtomten” 
övergått i privat ägo. Kronan återköpte tomten 
1820, och i köpet ingick en timrad huvudbygg-
nad i två våningar, två flygelbyggnader mot Stor-
gatan samt några ekonomibyggnader. Huvud-
byggnaden lär ha flyttats dit från Piteå.

I huvudbyggnaden hade landshövdingen sin 
bostad. Resten av huset var tjänstelokaler för 
landstaten, det vill säga landskansli, landskontor, 
lantränteri och lantmäteri. I den västra flygel-
byggnaden låg bryggstuga, väv- och drängkam-
mare, visthus och vedbod och i den östra fanns 
det stall, fähus och dass. Mot Magasinsgränd, nu-
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varande Residensgatan, låg ett vagnslider samt 
en vedbod och foderlada.

Efter några årtionden blev landstaten alltför 
trångbodd i residensbyggnaden. Därför bygg-
des ”Landstatshuset” 1856–57 nordväst om re-
sidenset, i det som idag är Döbelns park.    

Trädgården åren 1820–88

Trädgården som tillhörde länsresidenset var 
formalistisk utförd, med en tydlig huvudaxel i 
nord–sydlig riktning samt en tydlig tväraxel i 
väst–öst söder om huvudbyggnaden. Axlarna 
bildades av vägar som omgavs av alléer och 
häckar. Även mot Storgatan och gränsen mot 
Magasinsgränd i öster fanns trädplanteringar.

Mot Storgatan i norr avgränsades parken 
med häckar, träd, kullerstensyta och staket. 
Längs entrévägen in mot huvudbyggnaden 
växte rönnar på ömse sidor och vid Storgatan 

var vändkors placerade. På gårdsplanen mitt för 
huvudbyggnaden fanns en rund gräsyta med 
prydnadsplanteringar och en piedestal med en 
kvinnofigur, som med uppåtsträckta armar bar 
på ett klot. Mot ”Landstatshuset” i nordväst 
växte en häck med träd. Största delen av läns-
residensets tomt användes vid denna tid som 
krydd- och trädgårdsland. 

Döbelns park

Efter ett riksdagsbeslut 1865 överläts den väst-
ra delen av residenstomten till Umeå stad som 
promenadplats. Landshövding Erik Viktor Alm-
qvist var initiativtagare till parken, som anlades 
som en romantisk park med slingrande grus-
gångar samt träd, buskage och blomsterrabatter. 
Området kallades först för Stadsträdgården.

År 1867 restes ett monument över general 
Georg Carl von Döbeln i parken. Von Döbeln 

Den romantiska parken på residensets sydsida vetter ner mot älven. Busken närmast byggnadens fasad 
till höger i bild är en parklind, idag ett imponerande träd. Fotogra!et är från början av 1900-talet. 
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var den som upplöste och hemförlovade den sis-
ta svensk–finska hären 1809, vilket skedde i 
Umeå. Parkens namn blev därefter Döbelns 
park och det var den första för allmänheten an-
lagda i Västerbotten. Gångvägssystemet i länsre-
sidensets trädgård och Döbelns parks knöts 
småningom samman på tre ställen. 

Det nya länsresidenset

Länsresidensets alla byggnader, landstatshuset 
och det mesta av Döbelns park förstördes i 
stadsbranden sommaren 1888. Det som blev 
kvar av Döbelns park var monumentet och delar 
av gångsystemen. Efter branden hyrdes en gård i 
den västra stadsdelen som landshövdingbostad 
och landsstatshus.

Året innan hade stadskyrkan brunnit ner och 
efter de båda bränderna förändrades stadsplanen 
för området. Residensets, Döbelns parks och kyr-
kans tomter reducerades i storlek mot älven för 
att ge plats åt en kaj med badbassäng, bassäng för 
klapphus och nedfarter. Mot slutet av 1890-talet 
lades ett järnvägsspår längs kajen och i början av 
1900-talet anlades Östra Strand gatan. 

Redan i september 1888 presenterade Kungli-
ga Överintendentsämbetet, Kungliga Byggnads-
styrelsens och Statens fastighetsverks föregånga-
re, två olika alternativ till nytt länsresidens på 
tomten. I det ena skulle länsförvaltningen inrym-
mas i två byggnader, ett landstatshus med tjänste-
lokaler och ett residens för landshövdingen. I det 
andra skulle tjänstelokaler och bostad för lands-
hövdingen inrymmas i ett och samma hus. Av 
ekonomiska skäl valdes det senare alternativet.

Det nuvarande länsresidenset började byggas 
1891 och stod inflyttningsklart hösten 1894. 
Byggnaden som är ritad av Stockholmsarkitekten 

C.Fr. Ekholm placerades närmare Storgatan än 
det gamla. Den uppfördes av tegel i två våning-
ar med ett utspringande mittparti mot älven och 
rudimentära flyglar mot Storgatan. I resi-
densparken byggdes ett uthus med bland annat 
mangelrum, verkstad, stall för tre hästar, selkam-
mare och stall för tre kor. Ännu vid denna tid 
hade landshövdingen självhushåll.

Den nya parken som anlades kring länsresi-
denset lånade sina stildrag från Döbelns park. 
En ny häck planterades mot Storgatan. Närmast 
trottoaren byggdes det ett enklare staket/plante-
ringsskydd som monterades i granithällar. Den 
nya vägen till residensets huvudentré inramades 
av ränndalar av storgatsten. En bred grusgång 
gick runt byggnaden och närmast sockeln lades 
en yta med storgatsten. Parken söder om resi-
denset var utformad som en romantisk park 
med slingrande gångar, organiskt formade gräs-
ytor och träd planterade i grupper tillsammans 
med buskage. En berså intill Döbelns park fanns 
också.

Växter som planterades var björk, hägg, 
rönn, lagerpoppel, vitpil, parklind, gran och sy-
ren. Rabatter med perenner och annueller 
planterades mitt för byggnadens söderfasad. 
Idag finns ett fåtal träd kvar från denna tid, som 
den ståtliga lagerpoppeln mitt i parken, vitpi-
len med den kraftiga stammen som mäter 3,6 
m i omfång i den södra delen av parken och 
den flerstammiga parklinden vid residensets 
södra fasad. Parklinden växte i början som en 
buske och hamlades. Det förklarar varför trädet 
idag är flerstammigt. 

Parken avgränsades i söder av en granitmur. 
Muren uppfördes som ett mellanting av en 
kvader- och kryssmur. Liknande murar eller 
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socklar till hus uppfördes också på andra stäl-
len i staden som till exempel terrassen vid Sto-
ra Hotellet. År 1921 sattes ett smidesstaket 
med pampiga granitstolpar med pyramidfor-
made toppar upp mot Storgatans trottoar.  

Landshövding Roséns trädgård 

Gustav Rosén hade stor betydelse för länsresi-
densets park sedan han blev landshövding 1931. 
Rosén kom från Sävsjö i Småland, och lärde sig i 
unga år trädgårdsodling. Han började sin yrkes-
bana som underofficer och schaktmästare vid 
järnvägsbyggen i Norrland. År 1902 blev han re-
daktör för Västerbottens-Kuriren, och var sedan 
politisk redaktör åren 1928–31. Åren 1912–32 
satt Rosén i första kammaren såsom liberal. Un-
der sin riksdagstid var han ordförande i statsrevi-
sionen och tillhörde även statsutskottet. Från 
1926 till 1928 var han försvarsminister. I Umeå 
var Rosén bland annat ordförande i stadsfullmäk-
tige och landstinget. Som länschef arbetade han 
mycket med länets ekonomiska och kulturella 
utveckling. 

Rosén propagerade för trädgårdsodling och 
jordbruk i Norrland. Till en av hans ambitioner 
hörde att bevisa hur bördigt Västerbottens län var. 
Under sin tid som chefredaktör, riksdagsman samt 
aktiv inom landsting och kommun var han myck-
et engagerad i debatter och artiklar om detta.

Rosén var också ordförande i Hushållningssäll-
skapet i Västerbottens län och initiativtagare till 
att varje landskommun bildade trädgårdsförbund. 
Hans ambition var att få alla som hade en tomt att 
anlägga trädgård. Genom egen odling skulle de 
kunna producera mer grönsaker till ett avsevärt 
lägre pris, samt även förbättra sina kostvanor. En 
av anledningarna till de målmedvetet genomförda 
satsningarna på trädgårdsodling, var att hälsotill-
ståndet i Västerbottens och Norrbottens län på 
1920-talet var betydligt sämre än i övriga delar av 
landet.

Rosén tilldelades 1938 Hushållningssällskapets 
stora guldmedalj för sina insatser och stora intres-
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Parklinden (Tilia x vulgaris) som planterades för hundra år 
sedan är idag ett praktfullt träd. Foto 2009.
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se för jordbruk samt särskilt för trädgårdsodling. 
Sonen Bo skrev följande om länsresidensets 
trädgård i Västerbotten (3/1995):

Vad som gällde var att göra trädgården så 
rik som möjligt till innehåll med många 
olika sorters träd, buskar och blommor och 
stort utrymme för nyttoväxter, inte bara 
sådana som av hävd användes utan också 
så många nya som möjligt. Besökarna skulle 
bli inspirerade till trädgårdsodling, få idéer 
och upptäcka nya arter.

Under 1930-talet hade länsförvaltningen 
växt ur de ursprungliga lokalerna i residenset 
och därför byggdes 1934 två flyglar mot Storga-
tan. Vid denna utbyggnad tillkom även trapp-
tornet mot öster, som idag fungerar som köksin-
gång till landshövdingebostaden. Sessionssalen 
byggdes ut mot söder och försågs samtidigt 
med en dörr ut mot parken. Utbyggnadens tak 
blev till en ny altan till landshövdingebostaden. 
Arkitekt var Denis Sundberg från Umeå.

Schaktmassorna från bygget transporterades 
med häst och vagn till den sydöstra delen av par-
ken. Massorna som mest bestod av grus och 
sand lades ut till terrasser som avgränsades av 
natursten. På dessa terrasser odlades köksväxter 
som tomat, gurka och melon. Köksväxterna såd-
des intill de låga murarna som ackumulerade 
värme. Vissa odlingsytor var övertäckta med 
bänkfönster.

När terrasserna anlades dog en del äldre träd, 
på grund av höjningen av marknivån. Vissa träd 
försågs därefter med trätrummor, som skyddade 
stammarna och förhindrade att rotsystemen 
kvävdes och de klarade sig. Mot väster avgränsa-
des kökslandet av vinbärsbuskar. Odlingsytor 

med köksväxter skapades även vid huvudbyggna-
dens östra fasad. Här odlades luktärtor, blomster-
blandningar, sockerbetor och utskolade, självsådda 
lönnplantor. Vissa av lönnplantorna kom att sedan 
planteras vid den 1940 invigda lanthushållsskolan 
i Dalkarlså i Bygdeå.

Uthuset byggdes också om på 1930-talet till 
två lägenheter för vaktmästare och chaufför. Vid 
dess södra gavel byggdes ett växthus.

Rosén lade igen många av de ursprungliga grus-
gångarna och förenklade gångvägssystemet i par-
ken. Bersån, sydväst om länsresidenset från 1895-
års park, behölls men användes inte enligt Roséns 
barn Karin och Bo. Grusytan framför huvuden-
trén mot Storgatan förändrades och blev halvcir-
kelformad. Rosén ersatte ytan med storgaststen 
längs den södra fasaden med en perennrabatt. I 
den planterades arter som prästkrage, riddarspor-
re, stormhatt, höstflox, daglilja, rudbeckia, gullris, 
solbrud, violer, tusensköna, temynta och rosor.

Mot fasaderna mot söder och öster byggdes 
spaljéer för att ge klätterväxter som alpklematis, 
jackmanklematis, sorterna Nelly Moser och Ville 
de Lyon, klättervildvin, bokharabinda med flera 
stöd. Vid det östra altanhörnet planterades pip-
ranka. Rosén planterade också blåregn vid den 
östra gaveln, men den gav upp efter några år. 
Även murgröna planterades.

Mittaxeln som fanns i länsresidensets park i 
mitten av 1800-talet återkom med Rosén, som 
skapade en bred grusgång söder om sessionssa-
len. Gången avslutades med en halvcirkelformad 
yta. Från denna plats ledde grusgångar ut mot 
Döbelns park och vidare mot ett stenparti i syd-
väst samt mot uthuset.

Under Roséns tid planterades ett stort antal 
träd i parken. De båda ekarna söder om länsresi-
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denset planterades 1932. Träden var enligt Bo 
Rosén:

rätt stora redan när de anlände från Sten- 
borgs plantskola i Karlstad. Därifrån här-
stammar de flesta växter som sattes ut. Det 
gällde ju att välja en handelsträdgård som  
låg så nära i klimatet i Umeå som möjligt.

Ornäsbjörken och pelaraspen i den södra 
delen av parken planterades 1934. Rosén plan-
terade också ett antal träd som enligt träd-
gårdsodlingens klimatzonindelning inte borde 
överlevt så långt norrut som Umeå. Professorn 
i växtförädling, Herman Nilsson-Ehle, i Svalöv, 
skickade upp plantor till Rosén, till exempel ny-
heterna pyramidavenbok och pelarasp. Andra 
arter som levererades var blodbok, valnöt, alm 
och ask. Valnötsträdet utvecklades till buske tills 
den dog. Ask och alm planterades ungefär 1934. 
I parken planterades fruktträd som  äppelsorterna 

Säfstaholm, Transparente Blanche, Åkerö, Gyl-
lenkroks astrakan, Charlamowsky samt plom-
monträdet Czar, päron och körsbär.

Rabatter med annueller som penséer och le-
jongap anlades längs entrévägen i norr, de nor-
ra fasaderna och grusgångarna söder om hu-
vudbyggnaden. Även odlingsytor anlades längs 
häcken i den södra delen av parken. Väster och 
öster om ekarna, som planterades 1932, fanns 
bågformade planteringar med både annueller 
och buskar. Buskarter som planterades var ro-
sentry, kornell, spirea, gullregn med mera.

De stora syrenbuskagen, som vid denna tid 
växte söder om huvudbyggnaden, härstamma-
de från den första parkanläggningen liksom tro-
ligtvis skogsolvonen. Mot Storgatan plantera-
des två större buskage med rhododendron. 
Roséns dotter Karin berättade att när Herman 
Nilsson-Ehle var på besök och fick se buskagen, 
tog han av sig hatten för att visa sin beundran 
för att Rosén lyckade få dess växter överleva så 
långt norrut.

Rosén hade en stor betydelse för parkens ut-
veckling. Han föryngrade trädbeståndet med 
arter som var ovanliga för regionen, utnyttjade 
residensets södervända fasad för rabatter och 
skapade stora köksträdgårdsland med drivbän-
kar och växthus. Delar av den ursprungliga ro-
mantiska parken som berså, större buskage och 
träd behöll han, men gångvägarna förenklades 
av antingen praktiska eller estetiska skäl.   
Under andra världskriget byggdes troligtvis 
jordkällaren öster om parken. Det gällde ännu 
att vara självförsörjande på mat och kunna vin-
terförvara den på ett enkelt sätt.

Från slutet av 1950-talet och fram till 
1990-talet förändrades parkens utseende totalt. 

 
Landshövding Gustav Rosén i länsresidensets park 
på en bild från 1930-talets senare del.

TO
R 

EK
H

O
LT

Z/
VÄ

ST
ER

BO
TT

EN
S 

M
U

SE
U

M
S 

FO
TO

A
RK

IV



33

Ett friliggande garage byggdes i parkens sydöstra 
del under 1950-talet och parkeringsplatser anla-
des i parkens östra del under 1980-talet. På tio 
år, mellan 1959 och 1969, lades alla grusgångar 
väster och söder om länsresidenset igen.

I början av 1980-talet försvann slutligen den 
östra grusgången och därmed var alla grusgångar 
från 1890-talet och den rosénska tiden borta. 
Större buskage sågades också ner under denna 
period. Kvar blev träden i en stor ödslig gräsyta. 
Parkens rumsavgränsade element och struktur 
försvann, och även dess kulturmiljövärde till 
 stora delar.

Hur kunde detta ske? Huvudskälen kan ha 
varit att det saknades intresse för parkens kvali-
teter och historia. Under denna period priorite-
rades ”lättskötta” anläggningar med stora gräs-
ytor som var enkla att underhålla maskinellt.

På 1980-talet renoverades den södra fasa-
den. Roséns rabatt med perenner, rosor och 
spaljéer med klätterväxter revs. Rabatten och 
storgatstensytorna längs fasaden mot norr, 
utom vid entréerna, ersattes med den nya ti-
dens material, betongmarkplattor med frilagd 
ballast. Även vid uthusets sockel och uteplats 
lades det betongmarkplattor. Intresset att odla 
minskade och Roséns odlingsytor i den södra 
delen av parken såddes igen med gräs, men vin-
bärsbuskarna fick stå kvar. 

Under landshövding Sven Johanssons tid 
åren 1978–91 utfördes planteringar av delvis 
nya arter för parken som pelarenar och hästkas-
tanj. Växterna hämtades då från Roslagen. Sven 
Johanssons hustru Elin tog initiativ till att träd 
och buskar försågs med namnskyltar. Dessa sat-
tes dit av dendrolog Carl Gustaf Thörgersen.

Parken åren 1993–2009

Sedan Statens fastighetsverk övertog förvalt-
ningen av länsresidenset 1993 har utredningar, 
upprustning och restaurering av parken utförts. 
Vårdprogram har upprättats, dels för byggna-
derna och dels för parken som beskriver deras 
kulturmiljövärden och hur de skall vårdas i 
framtiden. Förvaltaren Lennart Moen och un-
dertecknad har varit delaktiga i detta arbete. 

År 1995 flyttades parkeringsplatserna i par-
ken till en mer undanskymd plats bakom gara-
get. År 1998 utförde Lena Löfgren Uppsäll från 
Statens fastighetsverk en historisk analys av resi-
densparkens tillkomst och utveckling samt ett 
förslag till restaurering och förnyelse. Samtidigt 
genomfördes en trädinventering och trädplan av 
undertecknad. Med utgångspunkt från trädpla-

 
Nyplanterade träd i parken, bland annat ek som planterades 1932. 
Foto 1934 eller något år senare.
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Länsresidensets fasad var inbäddad i grönska. Fotogra! från 1930-talet.
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nens bedömningar av bland annat kondition av-
verkades ett tjugotal träd 2001. De flesta av 
dem ersattes med nya av samma eller närståen-
de art, och planterats på samma plats som där de 
avverkade träden hade stått. 

När Umeå kommun började renovera Dö-
belns park 1998 blev det aktuellt att ersätta det 
vandaliserade trästaketet mellan länsresidenset 
och Döbelns park med ett nytt. Staketet utfor-
mades av undertecknad och det befintliga stake-
tet mot Storgatan fick bli förebild för det nya.

År 1998 påbörjades även arbetet med att 
återställa de rosénska rabatterna vid de södra 
och östra fasaderna. Buskar, perenner, lökväxter 

och klätterväxter som fanns under 1930-talet 
har nu planterats längs väggarna. Spaljéerna har 
dock ej byggts upp. Mellan rabatten och fasaden 
har betongmarkplattorna byts ut mot tre rader 
med storgatsten, ett material som ursprungligen 
fanns längs socklarna. Även vid uthuset har be-
tongmarkplattorna tagits bort och ersatts med 
grus. Under vintrarna har några träd fallit. Dessa 
träd har och kommer att ersättas med nya. Från 
ett daggvide, som föll vintern 2008, har det ta-
gits ympkvistar. En lokal plantskola kommer nu 
att skapa ett nytt träd, som i framtiden ska plan-
teras i parken. De flesta träden har försetts med 
namnskyltar, som redovisar trädens vetenskap-
liga och svenska namn, naturliga växtområde 
samt när de planterades.  

Parkens värde och framtid

Länsresidensets park, Döbelns park och stads-
kyrkans parker är romantiska anläggningar från 
senare delen av 1800-talet. Parkerna bildar en 
formmässig enhet och deras ursprung kan här-
ledas till 1600-talet. 

Länsresidensets park bör bevaras som en re-
presentativ park- och trädgårdsanläggning med 
inslag av både 1890-talets romantiska park och 
det något formmässigt striktare parkidealet un-
der Roséns tid. Den romantiska parkens ut-
formning i den norra delen av parken mot Stor-
gatan och dess berså skulle kunna återskapas. 
Huvuddelen av gångsystemet och rabatterna i 
den södra delen av parken skulle kunna återgå 
till den rosénska tiden. 

Länsresidenset har idag ett värdefullt träd-
bestånd med ett stort antal arter. Vissa är ovan-
liga för regionen och andra har utvecklats till 
ovanligt välvuxna träd. Detta gäller till exem-
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pel ask, pictagran, balsamgran, douglasgran och 
makedonisk tall. Parken har därför karaktär av 
arboretum med ett pedagogiskt värde för un-
dervisning och forskning. De olika trädarterna 
förstärker även parkens biologiska värden och 
främjar den biologiska mångfalden.

Vår ambition är nu att fortsätta arbetet med 
att restaurera och renovera den kulturhistoriskt 
värdefulla parken, som utgör en viktig del av 
riksintresset för kulturmiljö.

WSP Samhällsbyggnads vision av parkens framtida utseende. 

Sessionssalen är idag inbäddad med perenner och klätterväxter, som på 1930-talet. Foto 2008.
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Olofsfors bruk. Vy mot nordost. Foto 3 maj 2005.
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Parken vid Olofsfors herrgård
A N D E R S  G L A S S E L

När gästerna i herrgårdsrestaurangen i Olofsfors sätter sig till bords, anar de inte 

att en av länets pampigaste parker låg här för hundra år sedan. På den tiden 

spelade gästerna kägla bakom corps-de-logi, spatserade längs de slingrande 

gångarna i den romantiska parken och bjöds på förtäring i bersåerna.

De svenska herrgårdarna som byggdes under 
1700-talet och 1800-talet placerades omsorgs-
fullt i landskapet. Huvudbyggnaden byggdes of-
tast på en höjd. Intill den, eller som den då kalla-
des corps-de-logi, byggdes flyglar. Det var vanligt 
att huvudbyggnaden med sina båda flyglar var 
omgivna av trädgårdar. Gårdsplanen mellan dessa 
byggnader samt intilliggande trädgårdar var 
kringgärdade av spjälstaket och murar. I litteratur 
från 1700-talet beskrivs att gårdsplanen var in-
hägnad med staket och hade ”gräsfält med sanda-
de gångar”. Vissa staket och murar var försedda 
med monumentalt formade inkörsportar.

Under 1700-talet byggdes strikta, reguljära 
lustträdgårdar som på 1800-talet ersattes med 
engelska och romantiska parker med slingrande 
gångar. I trädgårdarna byggdes lusthus, oftast 
åttkantiga, som avspeglade olika tiders arkitek-
turstilar. 

Herrgårdarna som tillhörde bruken låg i öde-
bygder och de var centrala byggnader i bruks-
samhället. Ofta låg ladugårdar, som var placera-

de i en fyrkant, och administrationsbyggnader i 
anslutning till huvudbyggnaden och dess flyg-
lar. Långa, raka alléer fångade in anläggningarna 
i ett stramt axelsystem. Hyttor, smedjor, kolhus, 
sågar och kvarnar var placerade intill vattendra-
gen med fall och dammar. Herrgården var omgi-
ven av trädgårdar och parker med staket eller 
murar och låg nära bruksdammarna. Detta skil-
jer i viss mån bruksherrgårdarna från andra 
herrgårdar. 

I herrgårdarnas trädgårdar på 1700-talet 
planterades det både nytto- och prydnadsväx-
ter som al, björk, hägg, rönn, oxel, alm, bok, ek, 
lind, lönn, pil, poppel, äppel-, körsbärs- och pä-
ronträd samt buskar som berberis, fläder, has-
sel, rosor, syren, krusbär och vinbär. 

Järnbruket i Olofsfors 

Olofsfors bruk ligger i Nordmalings kommun, 
cirka 1,5 km nordväst om tätorten. Det har väl-
bevarade byggnader som masugn, manufak-
tursmedja, stångjärnssmedja, arbetarbostäder, 
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herrgårdsområde med brukskontor och ladugård 
av murad slaggsten. Bruket är en kulturmiljö av 
riksintresse. Delar av området ägs och förvaltas av 
Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. Även privat-
personer äger byggnader inom området. Stiftel-
sen bildades 1979 och har som sitt  huvuduppdrag 
att förvalta och vårda Olofsfors unika industri-
minne. Stiftelsens styrelse består av representan-
ter från Nordmalings kommun, familjen Barbro 
Westerberg och Västerbottens museum.

Åren 1762–1823

Under 1600-talet visade det sig att Bergslagens 
skogar inte räckte till för bränsleförsörjning till 
de mellansvenska järnbruken, och därför flytta-
des viss verksamhet till Norrland med sin goda 
tillgång på både skog och vattenkraft. Ryttmäs-
taren, köpmannen, bruksägaren och politikern i 
hattpartiet John Jennings var den som grundade 
Olofsfors bruk. Han och svågern Robert Finlay 
grundade firman Finlay & Jennings som särskilt 
intresserade sig för mellansvenska och finska 
bruk. De fick 1751 rättigheter att anlägga ett 
järnbruk i den gamla jordbruksbyn Edfastmark i 
Bygdeå socken, som senare skulle byta namn till 
Robertsfors efter Robert Finlay. När Jennings på 
en resa till Robertsfors återvände och passerade 
området vid Leduån i Nordmalings socken såg 
han att de rätta förutsättningarna fanns för att 
anlägga ytterligare ett bruk. Området låg nära 
havet, Leduån hade flera forsar och det fanns 
milsvida orörda skogar i närheten. År 1762 fick 
han privilegium att sätta upp en masugn. Samti-
digt som Jennings erhöll sitt privilegium, fick 
han tillgång till så kallade rekognitionsskogar. 
Rekognitionsskog var allmänningsskog som av-
sattes för järnbrukens behov av träkol. Masug-

nen placerades så att det nedersta fallet kunde 
nås av malmtransporterna upp efter ån. För-
modligen bidrog även Kustlandsvägen läge i 
området till detta val. Malmen skulle Jennings 
få från Herrängsgruvorna sydost om Östham-
mar, Utö, Dannemora och Norberg. 

Eftersom Leduåns västra strand var uppta-
gen av ett sågverk, placerades masugnen på den 
östra sidan. Blåsningen i masugnen började 
1766. Kring masugnen kom övrig bebyggelse 
att grupperas. Bruksgården placerades på en 
högre nivå än övrig bebyggelse, uppströms 
masugnen och dammen med utsikt över dem. 
Övrig bebyggelse uppfördes väster om ån, där 
det var plant och möjlighet till åkerbruk fanns. 
I den första etappen mellan åren 1764 och 
1766 byggdes förutom masugnen en enklare 
bruksgård, omfattande en provisorisk “Carac-
tersbyggning”, den så kallade “Wästra flygel 
byggningen”, en ladugårdsbyggnad i fyrkant, 
tre byggnader för arbetare med ett fähus samt 
en “Tröskloga med Machin”. Samtliga byggna-
der uppfördes i trä. Den västra flygelbyggnaden 
uppfördes 1764. År 1773 uppfördes den så 
kallade “Östra flygel byggningen”. Det är troligt 
att Jennings planerade uppföra en huvudbygg-
nad mellan flyglarna. 

Vid en offentlig auktion såldes Olofsfors 
masugn 1782 till brukspatron Johan Smaraeus 
och grosshandlare J. Christofer Pauli. År 1786 
blev Pauli ensam ägare av bruket. Under hans 
tid byggdes en ny ladugård för bruksfolket 
samt en spannmåls- och saltbod. Den av Jen-
nings planerade stångjärnshammaren uppför-
des nu 1784. Vidare byggdes ett verkshus 
”hwaruti wanligen storwircke förvaras”, en 
mindre klensmedja, ett stort kolhus och en 
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damm. I mitten av 1790-talet hade Pauli låtit 
uppföra en särskild ”Brukscontorsbyggning” ös-
ter om flygelbyggnaderna. Masugnen brann ner 
1819 och en ny uppfördes året därpå. På 
1820-talet byggdes också brygghus, järn- och 
spannmålsmagasin samt en mindre skvaltkvarn.

På en karta från 1806 framgår, att en krydd-
trädgård var anlagd mellan ån och landsvägen 
norr om landsvägsbron. Den var troligtvis till för 
både bruksledningen och arbetarna. I kryddgår-
den odlades förutom en del kryddväxter även 
grönsaker.

Åren 1824–62

Under denna period uppfördes ett fyrtiotal 
byggnader med skiftande funktion och karak-
tär. En rostugn med enklare konstruktion bygg-
des 1853. Den gamla masugnen revs, och gav 
plats åt en ny som stod färdig 1857. Uppe vid 
själva bruksherrgården skedde inga genomgri-
pande förändringar, med undantag av att östra 
flygelbyggnaden byggdes om vid ett par tillfäl-
len. På brandförsäkringskartan från 1853 fram-
går att herrgårdens park var kringgärdad av sta-
ket och att den omfattade området närmast 
flyglarna. I trädgården låg ett lusthus.

Åren 1863–1904

Under perioden 1863 till 1883 uppfördes yt-
terligare byggnader. Den gamla ladugården 
revs och ersattes 1870 med en ny av slaggsten. 
Mellan 1879 och 1886 byggdes även de båda 
flygelbyggnaderna om. 

Företaget Nordmalings Ångsågs AB bildades 
1862. Det köpte upp delar av Olofsfors bruk 
för att komma åt dess skogstillgångar och blev 
1886 ensam ägare av bruket. Järnindustrins do-

minerande roll ersattes nu av skogsindustrin 
som den viktigaste näringsgrenen.

Nordmalings Ångsågs AB ställde krav på en 
mer representativ huvudbyggnad. Den som 
målmedvetet agerade för detta var Olofsfors 
bruks förste disponent Guldbrand Reinhard 
Thorsen som anställts 1875. På en plan från 
1880 redovisades ett förslag till placering av hu-
vudbyggnaden väster om flyglarna. Detta förslag 
genomfördes inte, utan herrgården byggdes 
i stället mellan flyglarna och intill den kuperade 
skogsmarken i norr. Trädallén längs landsvägen 
som fanns redovisad på planen genomfördes 
dock. Allén med poppel finns kvar ännu idag, 
och arbete pågår för att föryngra den. 

Disponentbostaden uppfördes 1883 i två 
våningar med på sidorna utspringande envå-
ningsflyglar. Huset byggdes i trä, men med ste-
narkitekturens former. Planen var symmetrisk 
med en påbyggd veranda och entré mot framsi-

 
De nyplanterade träden hade rejäla skydd. Detalj från fotogra! från 1879.
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dan samt en köksingång mitt på sydöstra fly-
geln. På taket placerades två lägre flaggstänger. 

Innan herrgården uppfördes planterades en 
rad med träd söder om flyglarna och en rad väs-
ter om ladugården. Vid ladugården planterades 
popplar. Träden var i början försedda rejäla 
trädskydd mot brukets hästar. Staketet mellan 
flyglarna hade vid denna tid vertikala spjälor 
med en grind med bågformad översida mellan 
vita stolpar. Mitt på gräsytan mellan flyglarna 
och Leduån stod en hög flaggstång.

När disponentbostaden var klar ersattes det 
gamla trästaketet med ett nytt med diagonal-
ställda ribbor målade i en mörk kulör och med 
vitmålade grindar. Staketet och grindarnas ut-
formning följde i stort sett ritningar som var ut-
förda av arkitekten Charles Emil Löfvenskiöld. 
 Löfvenskiöld var verksam även som skribent 
och byggmästare vid mitten och senare delen av 
1800-talet. Han propagerade för ett ändamåls-
enligt tänkande när det gällde jordbruket och 
alla dess byggnader. Sina idéer spred han dels via 

hushållningssällskap/ Lantbruksakademien, dels 
via egna mönsterböcker med ritningar och bygg-
rådgivning.

Innanför staketet planterades rönnar. Gårds-
planen mellan corps-de-logi och flyglarna var 
utformad som en grusyta med en cirkelrund 
gräsmatta med blomsterlister, så kallade plates-
bandes. I mitten av gräsmattan var en piedestal 
med blomkruka placerad. Blomkrukor ställdes 
även ut vid huvudbyggnadens entré. Närmast 
söderfasaden fanns låga buskrosor och fyra sy-
rener som formklipptes. Planteringsytan med 
rosor avgränsades med bågformade plante-
ringsskydd och en smal gräsbård fanns mellan 
rosorna och grusytan. 

Norr om herrgården anlades en kägelbana. 
Under 1800-talet var det populärt att spela 
kägla och därför fanns det ofta banor vid herr-
gårdarna. Kägelbanan på Norrbyskär anlades 
ungefär samtidigt. En av Sveriges äldsta bevara-
de kägelbanor byggdes redan 1858 i Finspång. 

Den romantiska parken väster om herrgår-
den anlades troligtvis samtidigt som den övriga 
trädgårdsanläggningen. Parken hade slingrande 
gångar, två bersåer, löv- och barrträd samt fri-
växande buskage. Träd som planterades i par-
ken var björk, hägg, lagerpoppel, lönn, cembra-
tall, lärk och ädelgran.

De långa frakterna gjorde att bruket aldrig 
blev särskilt lönsamt. Masugnsdriften i Olofs-
fors upphörde 1894. Tio år senare lämnade dis-
ponent Thorsen sin tjänst för att flytta till en 
fastighet i Levar utanför Nordmaling. 

Åren 1905 till 50-talet

Bruket fortsatte dock att utvecklas efter mas-
ugnsepoken. Mitt emot masugnen byggdes en 

 
Olofsfors herrgård med kägelbanan i förgrunden. Foto troligtvis från 1886.
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kvarn 1911. Samma år uppfördes brukskontoret 
sydväst om herrgården och en brukshandel anla-
des vid bruksgatan 1914. Manufaktursmide och 
snickeri fick en stor betydelse under en period, 
då det tillverkades vagnshjul av trä med järnbe-
slag. I stångjärnsmedjan inrättades på 1920-talet 
en kättingsmedja som var i gång till 1951. 

Under denna period flyttades huvudbyggna-
dens entré till verandans västra sida och en gat-
lykta placerades söder om gårdsplanen framför 
herrgården. Gatlyktan var tillverkad av Lux i 
Stockholm, ett företag som framställde foto-
genlampor för utomhusbruk. Piedestalen på 
gräsytan framför huvudbyggnaden ersattes 
först med prydnadsväxter och därefter med ett 

solur av järn monterad på en granitpollare. I bör-
jan av 1940-talet planterades en cirkel med träd 
på gräsytan mellan Leduån och herrgården. 
Samtidigt föryngrades poppelraden väster om 
ladugården.

År 1943 gjorde Nordiska museet en nog-
grann dokumentation av Olofsfors bruk. Muse-
ets arkitekt Sander Rosén mätte upp hela områ-
det med byggnader och herrgårdspark och 
landshövding Gustav Roséns son Bo Rosén foto-
graferade det. 

Vid mitten av 1950-talet flyttades produktion 
av kätting från stångjärnshammaren till brukets 
nedlagda ladugård. Under 1960-talet började 
Olofsfors AB att tillverka band till skogsmaskiner 

 
Slingrande gångar i den romantiska parken. Fotogra! från början av 1900-talet.
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och idag är huvudprodukterna band samt 
slitstål till väghyvlar och plogar. 

Herrgård och park från 1950-talet till 2004

I början av 1950-talet förändrades byggna-
derna, parken och gårdsplanen vid herrgår-
den radikalt. Taket över huvudbyggnadens 
entré revs och en utgång öppnades mot 
väst och parken. Flyglarnas verandor och 
trappor mot gårdsplanen ersattes med föns-
terpartier och den västra flygelbyggnadens 
fönstersättning på gaveln ändrades. Gårds-
planen med grus och den runda gräsytan 
med blomsterlister fylldes över med jord. 
Gruset ersattes nu med smala skiffergångar 
som placerades parallellt med byggnader-
na. Detta medförde att det blev en distinkt 
nivåskillnad i form av ett trappsteg mellan 
vägen i söder och gårdsplanen. Soluret och 
en av syrenerna mot huvudbyggnaden fick 
dock stå kvar. Staketet ersattes med en 
klippt måbärshäck och granitstolpar place-
rades vid de sidoordnade gångarna.

På den tiden moderna växter plantera-
des som röd häckberberis, häckoxbär, 
norsk brudspirea och korallkornell. Den 
gamla gatlyktan flyttades in mot huvud-
byggnaden och ersattes med två moderna 
belysningsstolpar. Den romantiska parkens 
slingrande gångvägar och bersåer lades igen 
med gräs. Staketet som kringgärdade par-
ken fick förfalla. 

Under 1990-talet ersattes den höga 
flaggstången söder om herrgården med fyra 
lägre. Söder om herrgården anlades också 
en boulebana och längs gårdsplanens skif-
fergångar planterades thuja och pelaraspar. 

 
Vid denna tid, i början av 1930-talet, hade ett solur placerats mitt på den runda 
gräsmatten framför huvudbyggnaden.
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Gatlyktan från början av 1900-talet. Foto 1943.
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Herrgård och park från 2005 

År 2005 började biträdande länsantikvarie Ka-
trine Nygren, byggnadsansvarige vid Stiftelsen 
Olofsfors Bruksmuseum Lennart Olofsson och 
undertecknad arbetet med att återskapa par-
ken från 1800-talet. 

Det konkreta arbetet påbörjades 2005 med 
att återskapa bersån i den romantiska parken, 
efter att provschakt hade utförts för att lokali-
sera dess ursprungliga läge. Trädbeståndet har 
föryngrats. I den romantiska parken har två 
större träd, en lagerpoppel och en lönn, avver-
kats av säkerhetsskäl och ersatts med nya, även 
hägg, rönn och glasbjörk har planterats. Vissa 
av dessa nyplanterade träd, som lönn och glas-
björk, är självsådda plantor från Olofsfors. Väs-
ter om ladugården har poppelraden avverkats 
och ersatts med nya träd. Under hösten 2006 
utfördes inmätning och avvägning av området 
runt herrgården. 

År 2007 upprättade undertecknad ett vård-
program för parken vid Olofsfors herrgård som 
beskrev områdets trädgårds- och parkhistoriska 
utveckling samt dess utseende och kondition 
idag. Vårdplanen redovisade anläggningens 
främsta och viktigaste kulturhistoriska värden 
och hur de skall vårdas i framtiden.

År 2008 ersattes de fyra flaggstängerna sö-
der om herrgården med en hög, boulebanan 
revs och lades igen med gräs, prydnadsbuskar 
och spontant etablerad växtlighet vid ladugår-
dens fasader togs bort. Under hösten grävdes 
provschakt på gårdsplanen framför huvud-
byggnaden för att lokalisera och planera arbe-
tet med att återskapa den ursprungliga grus- 
och gräsytan.

Parkens framtid

Ambitionen är nu att ta fram den ursprungliga 
gårdsplanen med grus framför herrgården och 
huvuddragen av den romantiska parken med 
dess slingrande gångar samt vårda och föryngra 
trädbeståndet.  

I Västerbottens län finns det få park- och 
trädgårdsanläggningar av detta slag. Herrgår-
den och dess park är en del av riksintresset 
Olofsfors bruk, och därför är det angeläget att 
dess ursprungliga utemiljö återskapas. Idag sak-
nar anläggningen det arkitektoniska sambandet 
mellan byggnader och utemiljö. Herrgården 
med sin romantiska park skulle kunna bli en 
viktig del av denna kulturmiljö. 

Den återskapade bersån. Foto sommaren 2009.
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Åren 1939–57 skapade folkskolläraren Carl Edvard Goës en i det närmaste unik skolträdgård 
vid den nybyggda skolan i Håptjärnliden. Här, i augusti 1947, är rabatten närmast skolhuset 
klar och arbetet med terrassen med gräsyta och en lutande rabatt har påbörjats.
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Håptjärnlidens skolträdgård
A N D E R S  G L A S S E L

Landskapet Lappland associerar vi kanske inte i första hand med trädgårdar. 

Vi tänker nog oftast på vild natur med skog och $äll, långa vintrar och ljusa 

nätter. Här i byn Håptjärnliden i en ganska bister miljö, skapade folkskollära-

ren Carl Edvard Goës en unik skolträdgård under 1940- och 1950-talen.

Vi börjar färden i Skellefteå och tar väg 95 väs-
terut mot Boliden och därefter väg 370 mot 
Malå. Efter några mil lämnar vi landskapet Väs-
terbotten och kommer in i Lappland. Det är 
ett ödsligt skogslandskap som vi passerar. Se-
dan 1920-talet har det brutits malm här. Om-
rådet tillhör Skelleftefältet, som är ett av värl-
dens mineralrikaste, där Bolidenkoncernen 
bryter koppar, zink, bly, silver och guld. Vi åker 
genom Malå för att sedan svänga av mot gruv-
samhället Adak. På 1930-talet startades gruv-
brytning i området. Den varade till 1977 då den 
sista gruvan lades ner. I början av 1950-talet 
hade Adak cirka 750 invånare, idag bara 200. 
Adak är känt för Sagabiografen från 1940-talet 
med årliga filmfestivaler och sportevenemanget 
Lappland Ultra, ett marathonlopp på 100 km.

En mil norr om samhället är vi slutligen fram-
me i Håptjärnliden. Byn med sina tre hushåll 
ligger mitt ute i skogen. För sjuttio år sedan var 
det annorlunda. Då fanns det ett antal jordbruk 
och gruvnäringen gjorde att det flyttade in folk. 

Det var då, under slutet av 1930-talet, som Malå 
kommun bestämde sig för att bygga en skola i 
Håptjärnliden. Skolhuset blev klart 1938 och 
byggdes i två våningar. Två lektionssalar på bot-
tenvåningen och en gymnastiksal på övervå-
ningen. I det ena klassrummet undervisades års-
kurserna 1–3 och i det andra 4–6. 

Håptjärnliden, som ligger tolv mil söder om 
polcirkeln, har ett bistert klimat. Vinterns an-
komst, då dygnsmedeltemperaturen ligger un-
der 0°C, infaller omkring 20 oktober. Vegeta-
tionsperioden, då dygnsmedeltemperaturen 
ligger på minst +3°C, är från början av maj till 
slutet av september, det vill säga ungefär fem 
månader. Detta skall jämföras med åtta–nio 
månader i Skåne och sju månader i Mälardalen.

Carl Edvard Goës

Den 1 september 1939, samma dag som andra 
världskriget bröt ut, började folkskolläraren 
Carl Edvard Goës sin tjänstgöring för årskur-
serna 4–6 i Håptjärnlidens skola och det var 
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här han skulle komma att skapa en unik träd-
gårdsanläggning. Vem var då Carl Edvard 
Goës? Han föddes 1902 i Askims socken i Gö-
teborg, äldst av fyra syskon. Fadern Axel var 
konstnär och lärare vid Valands konsthögskola 
och drev en klichéanstalt, ett tryckeri, tillsam-
mans med en kompanjon. Tryckeriet hette 
Sjöholm&Goës och gav ut lärarhandböcker för 
folkskolan, illustrerade av Axel Goës.

När det var tid för sonen att välja yrkesbana 
tyckte fadern att han skulle skaffa sig ett “rik-

tigt” yrke, varvid Carl Edvard utbildade sig till 
folkskollärare vid seminariet i Göteborg. Han 
blev klar med sin utbildning i början av 
1920-talet, men vid den här tiden var det svårt 
att få en fast tjänst. Det innebar ett stort antal 
vikariat i olika delar av landet i närmare tjugo 
år innan han kom till Håptjärnliden.

Carl Edvard Goës stora intressen var växter 
och konst. Under 1930-talet cyklade han runt i 
England på somrarna för att besöka såväl of-
fentliga som privata trädgårdar som han teck-

 
Skolans huvudentré. Folkskolläraren Carl Edvard Goës står längst upp till höger med sina elever 
från årskurs 4–6. Hans kollega Elsa Nilsson längst upp till väster hade årskurs 1–3. Foto 1955.
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nade av och fotograferade. Han gjorde även en 
resa till Italien under samma period. 

Skolträdgårdens planering

Skolan hade byggts på en höjd 25 m öster om 
landsvägen mellan Adak och Slagnäs. Byggna-
den var omgiven av gran- och björkskog, utom 
mot norr där tomten gränsade mot ängar. Mar-
ken bestod av morän med mycket sten. Redan 
1939 skrev Carl Edvard Goës till Skolstyrelsen 
med begäran att få anlägga en trädgård. Trots 
den steniga och besvärliga tomten ville han ex-
perimentera med odling i en mindre skala. Det 
hela slutade med att hans stora trädgårdsintres-
se gjorde att det blev en 2 000 m2 stor anlägg-
ning!

Goës byggde den norra delen av skolträdgår-
den i fem terrasser, som en italiensk renässans-
anläggning. Murarna byggdes av natursten men 

även huggen sten användes. Den nedersta ter-
rassen, närmast landsvägen, var för köks- och 
nyttoväxter. Nästa var den botaniska avdel-
ningen och därefter prydnadsträdgården som 
skulle visa vad som gick att odla i Lappland. 
Ovanför denna avdelning anlade han en gräs-
matta med en gång av skiffer. Högst upp låg 
skolhuset. Mittför huset byggde han en bred 
grusväg från landsvägen upp till skiffergången.

Den södra delen av trädgården bestod av tre 
tydliga terrasser. Terrassen närmast landsvägen 
var försöksodling för liljor och förökningsland. 
Nästa kallade han för ”Experimentalfältet” där 
allt möjligt prövades, innan det förökades eller 
inköptes i större mängd för utplantering. Där-
efter en damm med fuktighetsälskande växter. 
Nordöst om dammen hade Carl Edvard Goës 
en avdelning med växter från västkustens löv-
skogsområde och en försöksodling med rhodo-

 
Skolbyggnaden med sina två lektionssalar på bottenvåningen och gymnastiksal på övervåningen 
stod klar 1938. Senare fälldes skogen för att ge plats åt Goës skolträdgård. Foto 13 juli 1941.
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dendron. Mellan den norra och södra delen av 
trädgården byggdes en trappväg. Längst i söder 
avgränsades trädgården av granskog som han 
kallade ”naturpark” där det anlades gångar. 

År 1956 beskrev Goës i tidskriften Skola och 
samhälle att arbetet med trädgården hade gått 
långsamt:

1) därför att jag först var ensam och därför 
att det varit svårt att få trädgårdskunniga 
arbetare. 
2) därför att först många år gått åt till att 
bryta mark, schakta och bygga terrasser
3) och sedan har en hel följd av år fordrats 
för att få jorden i hävd
4) och slutligen har det tagit flera år att 
pröva sig till vilka växter som gått. 
5) Ej mycket anslag. 
6) Man har ej kunnat börja på allvar om 
vårarna, förrän skolan slutat.

Skolträdgården åren 1939–44…

Det första som gjordes var att avverka skog och 
bryta upp de största stenarna i sluttningen mel-
lan skolhuset och landsvägen. Skolstyrelsen be-
kostade detta arbete med 400 kr. Därefter fort-
satte arbetet i den norra delen av tomten. Stenar 
bröts upp, murar byggdes, marken terrasserades 
och en fyra m bred väg anlades från landsvägen 
upp till skolhuset. Ett trästaket, med mörk kulör 
och vertikala ribbor, sattes upp. Staket avgränsa-
de trädgården mot ängsmarken i norr och lands-
vägen i väster. Vid landsvägen sattes en dubbel-
grind och mot ängsmarken en enkel. Grindarna 
målades vita.

Goës var de första åren ensam med sitt arbe-
te, men efter några år engagerade han samen 
Jöns Larsson-Rimpi, som han betalade med egna 
medel. Under denna period började han också 
att plantera växter. År 1942 planterade han en 
ek, som beskrevs i ett reportage som tidningen 
Norra Västerbotten gjorde om trädgården 1949. 

… och 1945–57

År 1945 anlades ”Experimentalfältet” i form av 
ett rutnätsystem med gångar mellan planterings-
ytorna, avdelningen för försöksodling för liljor 
och förökningslandet. Samma år schaktade han 
för dammen och planterade Russellupiner. År 
1947 göts dammen i betong och året därpå vat-
tenfylldes den. Runt dammen iordningställdes 
planteringsytor med fuktighetsälskande växter. 
Våren 1948 införskaffade han en betongring, 
med en ungefärlig diameter av 1,5 m, för en 
mindre vattenanläggning. Även en vattenpost 
för bevattning av trädgården sattes upp.

Mellan 1946 och 1950 iordningställde han 
planteringsytor och en grusgång närmast skol-

Marken terrasserades med prydliga murar till största delen av natursten. 
Natursten lades också mellan grusgångar och planteringar. Foto 10 juni 1943.
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huset samt gräsytan nedanför. I en av dessa ytor 
sattes två björkar. Vid denna tid började Carl 
Edvard Goës avlöna skolvaktmästaren för att få 
hjälp med skötseln av trädgården. Åren 1951–
52 anlade han en vackert formad gång med 
skiffer på terrassen med gräs. Gräsytan avgrän-
sades med släta betongmarkplattor. Året efter 
lade han skiffer runt den södra rabatten med 
prydnadsväxter. År 1954 placerade han enkla 
träbänkar vid skolhusets västra fasad och i den 
norra delen av trädgården och året därpå kva-
dratiska betongmarkplattor som trampstenar i 
“Experimentalfältet” och började därefter byg-
ga en rosengård. 

Carl Edvard Goës yngsta bror, som var mis-
sionär i Japan och Kina, gav honom nog inspi-
ration till att utveckla trädgården mer mot ett 
österländskt stilideal. Planteringsytorna mot 
norr utformades noggrant med stenar i olika 
former och med sparsmakad vegetation. Sju 
portar placerades i trädgården. Fyra portar av 
trä, med raka överliggare, placerades över gång-
arna i den södra delen av trädgården. De tre öv-
riga byggdes vid trädgårdens entréer mot na-
turskogen. Den som låg närmast skolhuset var 
pampigast, en träport med två böjda överligga-
re i olika nivåer. En enklare variant av denna 
port med böjda överliggare, byggdes söder om 
dammen samt en bågformad port av järn öster 
om dammen. Detta år revs trästaketet mot 
norr och ersattes med ett modernt stängsel.

Mellan 1950 och 1956 byggde Carl Edvard 
Goës också en trappväg mellan den norra och 
södra delen av trädgården. Stenar och tegelste-
nar användes för att bygga steg och avgräns-
ningar mellan väg och planteringsytor. Det sis-
ta som gjordes var att placera två av träportarna 

 
Medhjälparen Jöns Larsson-Rimpi står mitt i ett fält med sten. Carl Edvard Goës 
skriver bland annat om fotogra!et ”Och bromsar, myggor, knott och ’swida’ höll 
oss sällskap varje dag”. Foto 14 juli 1944.
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Den nyanlagda, vackert formade ski"ergången. Juli 1952.
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längs med vägen. År 1956 placerades också en 
flaggstång vid skolans entré. 

Under många år fick han gödsel av bönderna 
i trakten. Med tiden ersatte kompostjord, som 
”framställdes” av trädgårdens avfall, till stor del 
gödseln. Han köpte dock varje år, både naturlig 
och industriellt framställd gödsel. 

Dammen byggdes 1945–47. I förgrunden blommande aklejruta (Thalictrum 
aquilegifolium) och gullgentiana (Gentiana lutea). Foto 27 juli 1952. 
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Goës att trädgården var fullbordad. Detta var 
också året som han senare skulle kalla året före 
”förstörelseåret”. 

Skolan läggs ner

Med tiden minskade antal barn i Håptjärnli-
den, och 1958 bestämde Malå kommun att 
skolan skulle läggas ner och barnen skjutsas till 
Adak. Carl Edvard Goës argumenterade emot 
detta. Han såg en fara i den ökade centralise-
ringen av skolan, med större problem med att 
hålla ordning. Han menade också att barnen i 
Adak lika väl skulle kunna åka till den relativt 
nybyggda skolan i Håptjärnliden som tvärtom.

Protesterna hjälpte inte. Carl Edvard Goës 
bestämde sig då för att skänka trädgården till 
Malå kommun, som emellertid avvisade gåvan. 
Goës hade vid denna tid satsat minst 40 000 kr 
av eget kapital. Den totala anläggningskostna-
den var beräknad till minst det dubbla.

Lördag den 29 mars 1958 kunde man läsa 
på första sidan i Västerbottens Folkblad rubri-
ken ”Unik trädgård i FARA”. Goës intervjuades 
och han sa följande:

Blir den dömd att dö skall den dö helt. 
Umeå folkskoleseminarium får vad jag äger, 
resten ett – månlandskap – blir kvar. Är 
mina strävanden inte värda att bevara så 
ska de inte tynga på någon. Bara minnet av 
18 års möda kommer att, tillsammans med 
digra anteckningar, minna om de år jag 
tjänstgjort inom Malå skoldistrikt.

Goës var bitter. Han hade gjort detta livsverk 
gratis till bygden, men ingen ville ta emot det. 
År 1958 slutade han sin tjänstgöring i Håptjärn-
liden och flyttade till Umeå. De flesta växterna 
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överlät han till folkskoleseminariet. Sommaren 
1959 lades skolan ned, skolhuset revs och skif-
ferplattorna togs upp och lades framför det ny-
byggda kommunalhuset i Malå. Samma sommar 
flyttade Carl Edvard Goës till Bohuslän.

Syftet med trädgården

Goës skrev i tidskriften Skola och samhälle 
1956 att nyttan med skolträdgården var: 

/…/ Outtömlig skattkammare för naturkun-
nighetsundervisningen. Det är mycket 
roligare och effektivare att kunna iakttaga 
och undersöka levande växter än att bara 

läsa om dem. Likaledes oskattbar för 
teckningsundervisningen. Ger en oändlig 
mängd idéer och förebilder till både form- 
och färgstudier, kompositions- och fantasi-
teckning.

Goës var missnöjd med att trädgårdsundervis-
ningen inte hade blivit särskilt omfattande på 
grund av ont om tid i skolan, att våren var kort 
och att det hade tagit lång tid att skapa lämplig 
jord och plats för odling. 

På våren planerade och sådde barnen köks-
växter samt ettåriga växter. På hösten fick de 
andra arbetsuppgifter. De gödslade, komposte-

 
Prydnadsträdgårdens terrass med blommande pingstliljor (Narcissus poeticus), gulltörel (Euphorbia polychroma), bräckor (Saxifraga 
sp) och björkspirea (Spiraea betulifolia) med mera. Vid denna tid placerades bänkar i skolträdgården. Foto 20 juni 1954.
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rade, tog in krukväxter, satte lökar och skörda-
de till exempel majrovor, morötter och sallad. 
Goës anordnade en frivillig odlingstävling, där 
barnen hemma fick odla grönsaker och pryd-
nadsväxter. Ibland bad barnens mammor om 
att få blomster från skolträdgården. Vid dessa 
tillfällen gick Goës själv ut i trädgården och 
komponerade en bukett.

Växtanvändningen

Carl Edvard Goës skaffade sig under sin tid i 
Håptjärnliden stor kunskap om vilka växter 
som gick att odla i det kärva klimatet. Håp-
tjärnliden tillhör odlingszon VII, det kan jäm-
föras med Skellefteå och Umeå zon V och de 
kärvaste delarna av landet, förutom fjällen som 

tillhör zon VIII. Han delade in växterna i fem 
grupper; ”växter som omedelbart och hela ti-
den gått bra”, ”växter som visserligen växa och 
trivas utmärkt men ej sällan hinna blomma”, 
”växter som krävt flera år för att anpassa sig 
men så småningom gått bra”, ”växter som tyd-
ligt ej trivas men dock leva vidare” och ”växter 
som efter en tynande tillvaro så småningom 
dött”.

Till den första gruppen av härdiga växter räk-
nade han ek, lönn, lind, olika arter av spireor, 
ölandstok, rosentry, nyponros, mahonia, peren-
ner och lökväxter. De växter som inte klarade av 
klimatet trots upprepade odlingsförsök var äpp-
leträd, vanlig en, vissa arter av spireor, prakttry 
och vissa perenner. Växtmaterialet köpte och 

Carl Edvard Goës plan över 
skolträdgården publicerad i 
tidskriften Skola och 
samhälle (1956).
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samlade han in från olika håll. Skolstyrelsen bi-
drog en gång med 150 kr till inköp av växter.

Carl Edvard Goës var en av dessa trädgårds-
entusiaster i länet som ville visa vilka möjlighe-
ter det fanns i de nordliga breddgraderna att 
odla nytto- och prydnadsväxter.

Skolträdgårdens roll i bygden

Skolan var känd för sin vackra trädgårdsanlägg-
ning. Många trädgårdssällskap och andra intresse-
rade besökte den. Varje vår kom, som Goës ut-
tryckte det, ”växttiggare” som fick ta del av 
trädgårdens överskott. Under somrarna var det 
en invasion av människor som besökte trädgår-
den. De som var verkligt intresserade av växter 
och trädgård var välkomna, men det fanns perso-
ner som trampade ner växtlighet och stal plantor.

Goës satte upp anslag för att be besökarna att 
följa gångarna och hägnade in vissa planterings-
ytor med rep. En reporter från Norra Västerbot-
ten skrev 1949 ”Att hans arbete uppskattats av 
folket omkring märker man kanske främst av att 
de följt magisterns goda exempel och det var 
många vackra planteringar kring gårdarna i Håp-
tjärnliden”.

Skolträdgårdens törnrosasömn

Efter att skolan lagts ned såldes tomten med lä-
rarbostad till en privatperson. Lärarbostaden, 
som byggdes 1953 norr om skolhuset, kallade 
Carl Edvard Goës för ”Slottet”. Innan den stod 
klar hade han bott på två olika ställen under 
enkla omständigheter.

Många av trädgårdsväxterna försvann i och 
med att Goës skänkte dem till folkskolesemina-
riet i Umeå. Eftersom skötseln av trädgården 
upphörde trängde gräs, buskar, löv- och barrträd 

in i anläggningen. Än idag stannar folk till vid 
den igenväxta skolträdgården för att plocka 
trädgårdsväxter som har överlevt, trots att det är 
privat mark. 

I slutet av 1990-talet väcktes idén att återska-
pa skolträdgården av en före detta elev till Carl 
Edvard Goës, Britt Tjärnlund i grannbyn Lönås. 
Hon kontaktade dottern Ingelöv Goës, som lå-
nade ut fotografier som pappan tog åren 1940–
59. Tanken var att restaurera anläggningen och 
dess planteringsytor, men det visade sig att det 
skulle bli alltför kostsamt att genomföra. Före 
detta elever genomförde också en studiecirkel, 
vars syfte var att dokumentera deras tid i skolan. 

Tack vare fotografierna har fler fått upp ögo-
nen för denna unika anläggning. Bybor, Malå 
kommun, Skellefteå museum, Länsstyrelsen och 
undertecknad för idag ett resonemang om att för-
siktigt väcka trädgården ur sin törnrosasömn.

Vad !nns kvar idag?

Undertecknad besökte Håptjärnliden somrarna 
2004 och 2005. Jag kunde konstatera att murar-
na, terrasserna, dammen och den mindre vatten-
anläggningen var relativt intakta. Tappstället med 
kran fanns kvar och även en del av skolbyggna-
dens östra grundmur. Lärarbostadens fasad hade 
förändrats och två uthus hade tillkommit. Vege-
tationsinventering av såväl trädgårdsväxter som 
vilda växter utfördes vid dessa tillfällen.

Själva skolträdgården är idag igenväxt med 
löv- och barrträd samt olika arter av viden. De 
enda vedartade växter från skolträdgården, som 
finns kvar, är tibast (Daphne mezereum) och 
kvastspirea (Spiraea chamaedryfolia). Drygt 10 
olika arter av perenner har överlevt 45 år av van-
vård. Två av dem, jättedaggkåpa (Alchemilla mol-
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lis) och Russellupin (Lupinus polyphyllus) har 
spridit sig ordentligt. Vid det som en gång var 
skolhuset södra gavel och huvudentré växer ett 
kraftigt bestånd av riddarsporre (Delphinium 
sp.) och bolltistel (Echinops sp.). I avdelningen 
för köks- och nyttoväxter växer spansk körvel 
(Myrrhis odorata). Gullvivor (Primula veris) och 
vitsippor (Anemone nemorosa) som hittades är 
kanske en rest av avdelningen med växter från 
Västkustens lövskogsområden. Akleja (Aquile-
gia sp.) växer i prydnadsväxtavdelningen. Vid 
dammen finns ett mindre exemplar av jättelo-
kan (Heracleum mantegazzianum) som även 
återfinns väster om lärarbostaden. Kirskål (Aego-
podium podagraria) hittades också i trädgården. 
Kirskålen kanske kom in som ogräs eller plante-
rades avsiktligt. Övriga perenner som jag hitta-

de var alpslide (Aconogonon alpinum), röd nej-
likrot (Geum coccineum), solbrud (Helenium 
sp.) och rödfibbla (Hieraceum aurantiacum).

Skolträdgårdens framtid

Den första akuta åtgärden för att rädda träd-
gården utfördes i december 2004 av fastighets-
ägaren, bybor och undertecknad. Större träd 
fälldes och sly röjdes för att förhindra att deras 
rötter skulle skada murar och damm. 

Det är nu viktigt att upprätta en vårdplan 
som noggrant beskriver anläggningens historik, 
kulturhistoriska värde samt mål- och vårdprin-
ciper. Att återskapa trädgården som den såg ut 
1958 då Carl Edvard Goës ansåg den fullbor-
dad, skulle vara spännande. Tyvärr saknas detal-
jerade ritningar över trädgården och dess plan-

 
Två av eleverna bakom blommande binka (Erigeron ’Quakeress’). Foto i augusti 1951.
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teringar vilket försvårar restaureringsarbetet. 
Jag bedömer att det viktigaste är att bevara 
trädgårdens struktur med murar, terrasser, grus-
gångar, damm och den mindre vattenanlägg-
ningen. Andra åtgärder som skulle kunna göras 
är att lägga ut grus på ytan där skolhuset låg, 
för att vi i framtiden skall förstå sambandet 
mellan byggnad och trädgård. Trädgårdens sta-
ket, grindar, flaggstång och bänkar skulle kunna 
återskapas. Skifferplattorna, som togs ifrån 
trädgården, borde återställas. En informations-
skylt, som berättar om platsens historik, borde 
sättas upp vid landsvägen.

Den restaurerade skolträdgården skulle kun-
na bli ett vackert och intressant turistmål, precis 
som Sagabiografen i Adak. 

Malå kommuns politiker och ledning har in-
formerats om trädgårdens kulturhistoriska värde 
och behovet av restaurering. Medel kommer 
att sökas från EU för att kunna finansiera vård-
plan och upprustning av den unika trädgården.

Nu får vi hoppas att den en gång så vackra 
skolträdgården, som folkskolläraren Carl Edvard 
Goës skapade för barnen i Håptjärnliden, kan 
räddas åt eftervärlden. 

Anders Glassel har skrivit om Håptjärnlidens skolträdgård i 
Byggnadskultur (3/2008) och Trädgård Norr (3/2008).

 
Jättedaggkåpa (Alchemilla mollis) och Russellupin (Lupinus polyphyllus) har klarat konkurrensen 
från de vilda växterna och spridit sig i den forna trädgården. Murarna är nästan helt dolda av 
vegetation. I bakgrunden syns den före detta lärarbostaden. Foto 25 augusti 2004.
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Örträskrosen med toppklocka och nävor.
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Ärvda rosenklenoder
M A R I A N A  M A T T S S O N

I många kulturer har rosen ansetts som blommornas drottning. Det gäller 

också för regioner med tu"t odlingsklimat. När Rosuppropet nu efterlyser 

blommor som odlats sedan 1950-talet eller längre, kommer några av de 

mest spännande rosorna från den västerbottniska $ällvärlden. Även i 

lappmarken är rosen själva juvelen i trädgårdskronan.

Sedan några år pågår nationella upprop i syfte 
att spåra upp gamla kulturväxter. Genom 
POM, Programmet för Odlad Mångfald, 
dammsugs landet efter växtrariteter av alla 
slag. Gamla syrener eller rosor, pioner eller 
krusbär, rabarber eller pelargoner – alla växter 
med gamla anor är av intresse för POM. Tack 
vare dessa upprop återupptäcks försvunna sor-
ter och nya hittas. Och rörande historier kom-
mer fram om människor som ömt vårdat sitt 
gröna arvegods i generationer. Till rosornas 
egen Antikrunda vallfärdar människor med en 
kvist av sin ros för att berätta dess historia, och 
kanske också få ett namn på den. 

Krukrosen från Skarvsjöby

Det sista man förväntar sig att stöta på i den 
lappländska fjällvärlden är en ros som inte alls 
tål frost. Förvåningen blev därför stor när Bo G. 
Önell från Skarvsjöby i Storuman dök upp 
med en sirlig krukros i sin famn. Den har han 

själv haft sedan 1960-talet, men den är från 
1930-talet och kommer från Anna-Sofia Vest-
man på gården Nymyrliden utanför Skarvsjöby. 
Det otroliga är att rosen hela tiden odlats som 
krukväxt. Den har föryngrats med sticklingar 
som sedan gått i arv. Det visade sig vara en ki-
nesisk teros, och hur den har hamnat i Nymyr-
liden är ett sant mysterium. Kanske fick Anna-
Sofia den på sin 50-årsdag? Ingen vet, men det 
är en förtjusande ros som vet att föra sig med 
behag.

Den fantastiska historien slutar dock inte 
här. Nyligen dök ytterligare en krukros upp, 
denna gång i Barsele som också ligger i Storu-
man. Nystanet rullades snabbt bakåt i tiden, via 
Gargnäs i Sorsele för att slutligen stanna hos 
Mina Bjurén i Orrträsk utanför Gunnarn. Nå-
gon gång på 1920-talet har Mina troligen fått 
sin ros – frågan är nu om det handlar om sam-
ma ros som i Skarven. Det blir upp till POM:s 
experter att avgöra. 
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I takt med att sortimentet i plantskolorna för-
ändrades under 1950-talet, har många gamla 
beprövade rossorter försvunnit ur handeln. På 
1800-talet fanns det mer än 2 000 registrerade 
namnsorter av så kallade gallicarosor – idag 
finns bara 300 av dessa kvar i odling, resten är 
spårlöst försvunna. Men många av dem växer 
fortfarande i trädgårdar runt omkring i landet. 
Rosuppropet inom POM har hittills hittat två 
okända gallicarosor i Byske och Norrfjärden 
som kan tillhöra denna försvunna skara.

Mest spännande är förstås de rosor som inte 
på en gång kan identifieras. De kan då förvänta 
sig ett hemma-hos-ros-besök av en rosinvente-
rare. Likt en detektiv arbetar, med lupp och lin-
jal i högsta hugg, granskas rosen in i minsta de-
talj. Blommor, blad, taggar, doft, nypon – allt 
studeras och noteras. Rotskott eller sticklingar 
samlas in för provodling och vidare undersök-
ningar. Här är DNA-tekniken till hjälp för att 
reda ut rosornas eventuella släktskap, när inte 
rosexperternas skarpa blickar förslår för att 
identifiera dem.

Örträskrosen

Den sedan tidigare kända Örträskrosen är ett 
bra exempel på en typ av hitterosor som dyker 
upp här i norr. Den vildväxande kanelrosen, 
som man hittar längs vattendrag, har ofta 
plockats in i norrländska trädgårdar medan den 
ansetts för simpel för sydsvenska trädgårdar där 
tillgången på exklusivare sorter varit större. Så-
dan snobbism kostade man inte på sig i väster-
bottniska trädgårdar. När sedan, som ibland 
händer, kanelrosen korsade sig med andra rosor 
som vresrosen, blev Örträskrosen resultatet.

Örträskrosen växte ursprungligen i post-

mästaren Viktor Örtelius trädgård, och togs 
tillvara av bybon Irma Öhrman när hans gård 
revs för ett vägbygge. Hon hade lagt märke till 
att detta inte alls var någon vanlig vresros, så 
hon räddade den och gav sedan bort rotskott 
till många i området. På så sätt kom den att 
spridas lokalt i Lyckseletrakten. Och eftersom 
det är en härdig, frisk, anspråkslös och lättod-
lad ros som dessutom blommar kontinuerligt, 
doftar och har goda nypon kvalificerar den sig 
självklart som en utmärkt kandidat för Lapp-
lands landskapsros.

Sprid rosenskatter vidare

Irmas metod, att dela med sig av rotskott, är 
fortfarande det bästa sättet att sprida dessa kle-
noder vidare. Rotäkta rosor är dessutom en för-
utsättning för att de ska överleva en längre tid i 
det lappländska klimatet. Det är också än så 
länge det enda sättet att komma över gamla 
kulturrosor, eftersom de inte går att få tag på i 
trädgårdshandeln. I den genbank som byggs 
upp på Lapplands kulturbotaniska trädgård i 
Lycksele kommer alla insamlade rosor från re-
gionen att visas upp. Och här kommer man 
inte bara att kunna se Örträskrosen eller tero-
sen Anna-Sofia, utan på sikt även köpa med sig 
ett exemplar till sin egen trädgård. Det blir ett 
värdefullt tillskott, i synnerhet för norrländska 
odlare eftersom sortimentet av härdiga rosor 
numera är mycket begränsat.

För den som vill ha en prunkande överdådig 
rosenrabatt som är lättskött och inte fordrar 
massor av arbete, är alla de gamla rosor som 
hittas genom POM:s inventeringar säkra kort, 
och raka motsatsen till de engångsrosor av ty-
pen ”Queen Elisabeth” som säljs i plastkorv på 
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växtvaruhusen. Det här är riktiga överlevnads-
konstnärer som hittats i förfallna trädgårdar, 
förvildade i landskapet eller som rymlingar 
längs vägkanter. Där har de klarat konkurren-
sen mot ogräs och frodats utan att någon göds-
lat och vattnat. Dessa gamla beprövade rosor 
har värdefulla egenskaper som också kan bli till 
nytta i framtida förädling, eftersom de har visat 
sig härdiga och motståndskraftiga mot sjukdo-
mar.

Renässans för rosor med själ

Men det främsta skälet för att bjuda in gamla 
kulturrosor i sin trädgård är ändå deras oemot-
ståndliga och förtrollande charm. En pimpi-
nellros i blom är som en snödriva i midsom-
martid, överväldigande och hängiven. Sticker 
man näsan i en Hansaros åker doftkörtlarna på 
en knockout som berusar och förför. Och den 
som ger krukrosen Anna-Sofia hedersplatsen 
på glasverandan får dessutom en sagolik histo-
ria på köpet. 

På samma sätt som man på inredningsfron-
ten gått från sterila operationskök till lantkök 
med avskavda möbler från loppis och auktio-
ner, liksom att secondhand-modet etablerat sig 
överallt, har återvinningstanken även nått träd-
gårdarna. För alla som tröttnat på förfalskad, 
besprutad och manipulerad mat som åkt jor-
den runt ligger det nära till hands att också 
längta efter trädgårdsväxter med äkta känsla 
och själ, blommor som är lidelsefulla och pas-
sionerade, och som har ett emotionellt i stället 
för ett ekonomiskt värde. POM:s inventeringar 
bidrar till att det lokala hortikulturella kultur-
arvet uppvärderas. Det gör att vi med stolthet 
och glädje kan presentera våra alldeles unika 

regionala rosor. I år är det sista chansen att tip-
sa POM om gamla ärvda rosor och andra väx-
ter – missa inte tillfället för just din ros att gå in 
i roshistorien!

En okänd rosa pimpinellros som hittats i Lycksele under de pågående 
inventeringarna i Lappland.
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Det nittioåriga äppelträdet i Karlsgård härstammar från ett äpple som Hedvig Andersson !ck av sin make som varit på marknad i Lycksele 1918.
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Lapplands kulturbotaniska 
trädgård
M A R I A N A  M A T T S S O N

Lycksele har precis som många andra städer ett hembygdsområde. På 

Gammplatsen, eller Öhn som den kallades förr, har samer, nybyggare, 

handelsmän och myndighetspersoner haft sin mötesplats sedan mer än 

400 år. Här har föremål och byggnader samlats för att berätta historien 

om livet i Lappland förr. I den här miljön börjar också Lapplands kultur-

botaniska trädgård ta form.

Den lappländska odlingshistorien är inte som 
många tror obefintlig utan bara okänd. Tack vare 
det pågående sökandet efter gamla kulturväxter 
genom POM, Programmet för Odlad Mångfald, 
stiger nu odlarhjältar och supertuffa växter fram 
ur mörkret, och visar att det visst har odlats även 
i de kärvaste lägen. Och som inventerare för 
POM i Lappland snavar man över häpnadsväck-
ande historier vart man än kommer.

Karlsgårdsäpplet

I byn Karlsgård utanför Lycksele står ett gam-
malt äppelträd, lite trött lutande mot en grå 
timmerstuga. Förutom att äppelträd är rätt 
sällsynta i växtzon VII, är det märkvärdiga trä-
det över 90 år gammalt och dessutom av en all-
deles egen sort. Här bodde Hedvig Andersson, 
som 1918 fick ett äpple på marknaden i Lyck-

sele av sin nyblivne make Gustav. Eftersom 
hon var en riktig blomsterälskare sådde hon 
förstås kärnorna i en kruka. Fyra äppelträd spi-
rade ur kärnorna, och planterades på våren ut 
vid husets södervägg. Ännu på 1960-talet levde 
flera av dem, men idag är endast ett kvar. 

Historien om det speciella äpplet väckte ti-
digt uppmärksamhet, det skrevs om det i tid-
ningen, och Hedvig och Gustav fick medalj. Ett 
år skördades över 100 liter välsmakande äpplen, 
och även om skörden var mindre i år, så räckte 
det till ett utsökt gott äppelmos. Det är nämli-
gen rätt unikt att kärnsådder ger stora och verk-
ligt goda äpplen, det vanliga resultatet är små, 
sura vildäpplen som bara duger till hästen...

Tack vare svärdottern Inga Irdalen upp-
märksammades trädet och ympkvistar är idag 
inskickade till POM för att säkerställa bevaran-
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det. Redan nästa år kommer ett Karlsgårdsäpp-
le att planteras på ”Kulturbotan” på Gammplat-
sen, och om några år är vi förhoppningsvis fler 
som kan odla Karlsgårdsäpplet i våra egna träd-
gårdar. Det skulle därmed vara ett betydande 
tillskott i det ytterst magra äppelsortiment som 
fungerar i Lappland. 

En samling av gröna skatter

Lapplands kulturbotaniska trädgård blir en 
genbank för gamla kulturväxter som samlats in 
genom POM, och här får många växtskatter en 
plats. Eftersom planteringarna till största delen 
består av ärvda växtantikviteter som donerats 
hit är det naturligt att trädgården ligger många 
odlare varmt om hjärtat. Utan deras medver-
kan hade det inte funnits mycket att plantera, 
för detta är inte växter man hittar i plantskolan 
utan sådana som spridits mellan grannar och 
släktingar. Till trädgården har folk kommit med 
kassar och krukor fulla av vanliga gammaldags 
växter som studentnejlika, nejlikrot, flox, pio-
ner, stormhatt och aurikler. Ibland blev vi in-
bjudna att hämta och gräva så mycket vi ville 
ha utav ”ogräset”. Då och då kom också någon 
som en smula ängsligt överlämnade en släkt-
klenod i våra händer.

En av dem som skänkt arveväxter är Greta 
Stenvall från Pauträsk. Hon kom förbi med sto-
ra plantor av bergenia och rabarber. Men inte 
bara det. Tillsammans med dem följde en kopia 
av kvittot som svärfar hade bevarat sedan kö-
pet 1936. Fyra plantor bergenia kostade då 1 
krona och 50 öre.

En annan rolig gåva är ”Granlidengubben”, 
en jordgubbe från Åseletrakten. Anitha Wes-
terlund skickade ett mejl och berättade om sin 

mormor Hilda Backlund som i början av 
1930-talet var på besök i sin hemby Lomsjö. 
Därifrån transporterade hon på cykel 13 jord-
gubbsplantor i ett havregrynspaket till krono-
torpet i Granliden. Stället är förvildat idag, 
men vid ett besök hade Anitha ändå återfun-
nit några plantor som hon nu har lämnat in till 
POM och trädgården. 

Men Kulturbotaniska trädgården samlar 
inte bara på växter utan ska också bidra till 
ökad kunskap om odling i lappmarken. Till-
sammans med Studieförbundet Vuxenskolan 
och Länsstyrelsen genomförs ett projekt för in-
samlande av odlingskunskap, bland annat ge-
nom träffar för samtal kring minnen av odling 
förr i tiden. När man då nämner ordet ’korova’ 
tänds ett ljus i ögonen på deltagarna – för se ko-
rovan, den minns alla. Projektet lyfter också 
fram exempel på intressanta trädgårdar i Lyck-
sele, och ska även resultera i en skrift och gui-
dade vandringar. Redan nu planeras ett upp-
följningsprojekt som omfattar trädgårdar i hela 
södra lappmarken.

Förutom att så kunskapens frön är också en 
viktig uppgift att sprida de bevarandevärda 
växter som samlats in genom POM. Att växter 
hålls i odling är det bästa sättet att garantera 
deras långsikta överlevnad. Det är ju tack vare 
enstaka odlares insats som många av de nu 
 insamlade underverken funnits kvar. Så i 
 framtiden ska man inte bara kunna beundra 
Karlsgårdsäpplet, Gretas bergenia och Granli-
dengubben här, utan också kunna köpa med sig 
ett eget exemplar och på så sätt odla ett levan-
de kulturarv i sin egen trädgård. Och kanske 
rent av några korovor, för alla minnens skull. 
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En grönskande mötesplats

Gammplatsen har alltid varit en mötesplats. 
Nu möts även trädgårdsvänner här. I maj kan 
man njuta av tusentals narcisser som blommar 
i rabatterna, och på Rosens Dag den 2 juli i år 
står blommornas drottning i fokus. Och lörda-
gen den 7:e augusti blir det invigning av Lapp-
lands kulturbotaniska trädgård, där trädgårds-
profilen Gunnel Carlson, landshövding Chris 
Heister och många andra deltar. 

 
Rosor, rabarber och rosenskära i Rosenmånen vid Lapplands kulturbotaniska trädgård i Lycksele.
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Lapplands kulturbotaniska trädgård anläggs med 
medel från EU, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i 
Västerbotten och Lycksele kommun, och genom-
förs i samarbete med aktörerna på Gammplatsen: 
Lycksele Hembygdsgille, Lycksele Sameförening 
och Skogsmuseet samt POM, Programmet för Od-
lad Mångfald. 

Mer information: www.kulturbotan.se
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Prästgårdspigans ros i Lövånger.
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Prästgårdspigans ros
M A J  K L A S S O N  &  M A R I A  K L A S S O N  S U N D I N

En varm dag i juni 2009 besöker vi Majs fars fädernegård i Bodans by, strax 

norr om Lövånger. Vi sitter på södersidan av mangårdsbyggnaden tillsam-

mans med kusin Albert, den siste i en lång släktkedja som brukat denna gård 

sedan 1500-talet och kanske ännu tidigare. Solen gassar, vi dricker ka"e och 

tittar på gamla fotogra!er på släktingar som levt på gården förr. På vinden 

!nns gamla redskap och möbler kvar och kistor med bilder, papper och 

fotogra!er som Majs far och släktingar före honom förvarat där. Tillsammans 

med de muntliga berättelser ur historien som förts vidare genom generatio-

nerna, bidrar de till att göra det förgångna levande och påtagligt.

Vi får i handen en bild av Majs farmor, som hon 
aldrig hann lära känna, eftersom hon föddes 
många år efter farmoderns död. Vi har inte 
tänkt på henne heller, eftersom det vanligen är 
gårdens eller manliga släktingars öden och 
äventyr, som står i fokus i gårdens berättartra-
dition. Kvinnan på bilden hette Albertina Fred-
rika och hon kom till gården 1868 som nygift. 
Hon tillbringade resten av sitt liv där, först som 
bondmora, sedan som änka. Kusin Albert var 
själv bara ett koltbarn när hon dog, men kan 
återge vad släkten berättat om henne: ”Du för-
står, att Farmor var prästgårdspiga hos prosten i 
Nordmaling, innan hon gifte sig. Och när hon 
då lämnade prästgården, fick hon några buskar 
som bröllopsgåva av prosten! Det var rosen-

buske, spirea, syren, krusbärsbuske, kejsarkrona 
och mynta. Farmor hade den första kryddträd-
gården i Bodan. Kom, skall ni få se!”

Albert tar oss runt i trädgården, där levande 
artefakter från Albertina Fredrika fortfarande 
finns kvar. Mellan bagarstugan och mangårds-
byggnaden finns rester av en köksträdgård med 
kryddland, där endast myntan numera växer. 
En stor syren skuggar husknuten. Det är den 
första syrenen i byn, liksom möjligen krusbärs-
busken, myntan, spirean och liljorna i perenn-
rabatten. Och rosorna! På södersidan av man-
gårdsbyggnaden växer en vacker buske, alldeles 
översållad med små, skära, fyllda rosor. Varken 
Albert eller hans syster Linnea vet vad rosen 
heter och ingen av oss har sett den tidigare, 
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trots att vi besökt många rosenträdgårdar och 
plantskolor. Vi får med oss några rotskott av far-
mor Albertina Fredrikas ros att plantera hemma 
i våra, betydligt sydligare, trädgårdar. Vi bär ock-
så med oss några frågor: Finns rosen kvar vid 
prästgården i Nordmaling och vet man där vad 
den heter? Vem var Albertina Fredrika själv, som 
gett ett så levande intresse för trädgårdar i arv? 

Släkttraditionen talar tydligt om att hon var 
piga i Nordmalings prästgård, men när vi söker 
henne i kyrkoböckerna tycks det inte stämma. 
Prästgårdspiga har hon varit, men inte i Nord-
maling, utan i Burträsk. Dit kom hon som 
20-åring 1858, när hennes konfirmationspräst 

från Lövånger, Johan Magnus Unæus tillträdde 
tjänsten som kyrkoherde och kontraktsprost 
där. Unæus maka heter Sofia, f. Burman, och 
hon är en avlägsen släkting till Albertina Fred-
rika. Om åren i prästgården i Burträsk har släk-
ten inga kunskaper. Det enda, som muntligen 
förts vidare, är att hennes husbonde skulle ha 
varit växtbiolog, något som inte stämmer in på 
Burträsks prost. Ingenstans i de skrifter vi sett 
nämns något växtintresse alls förknippat med 
honom. Brudgåvan av rosor med mera verkar 
dessutom vara litet för tidigt utdelad, om den 
skulle komma från Unaeus, eftersom Albertina 
Fredrika arbetade som piga i hela åtta år efter 
prästgårdstiden i Burträsk, innan hon gifte sig. 
Vi måste nog leta vidare efter rosens ursprung 
på de andra ställen hon arbetat på.

Efter åren i Burträsk arbetade hon på två sto-
ra herrgårdar, första tiden hos riksdagsman Hen-
rik Bexelius i Mångbyn, Lövånger, och lite sena-
re på Kristineberg, hos f.d. löjtnant Adam 
Gabriel Gyllengahm. Inte heller på dessa ställen 
känner sentida släktingar till något större intres-
se för växter och framför allt inte att det odlats 
rosor. Dessutom verkar inte herrskap och tjäns-
tefolk ha haft sådana relationer till varandra att 
en piga skulle fått en så värdefull bröllopsgåva.

Hon hann dessutom arbeta en period som 
piga vid ett större gästgiveri, Afva, strax söder 
Nordmaling. Här är jorden erkänt mager och 
det finns inga noteringar om prydnadsodlingar 
här heller. Men här tror vi ändå att vi hittar 
nyckeln till kontakterna med prästgården i 
Nordmaling. Det var nödårstider och gästgive-
riet hade det också knapert, samtidigt som 
prästgården sommartid behövde hyra in extra 
arbetskraft för sina odlingar. Kanske hade pros-

 
Albertina Magnusson tjänade 
som prästgårdspiga i Burträsk.
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ten lagt märke till henne vid de husförhör och 
sockenstämmor som hållits i gästgiveriet och 
förstått att hon hade erfarenheter som kunde 
komma väl till pass i prästgården. Sommaren 
1865, då vi tror att Albertina Fredrika arbetade 
som sommarpiga åt prosten i Nordmaling, var 
det fortfarande en praktfull prästgårdsträdgård 
som skulle skötas. I Nordmalings prästlängder 
finns dessutom en lång rad växtintresserade per-
soner. Kanske stämmer ändå släktens uppgifter 
om att det är härifrån rosen och de andra växter-
na kommer?

En prästgård med odlingstraditioner

Nordmaling har haft en kyrka sedan medelti-
den och en lång rad av präster har avlöst varan-
dra som odlare och ansvariga för prästgårds-
trädgården. Tiden i slutet av 1800-talet tycks 
ha varit något av prästgårdsträdgårdens högpe-
riod, men långt tidigare fanns det trädgårdsin-
tresserade personer där. En av dem var växtbio-
logen Petrus Artedi, prästson i Nordmaling på 
1700-talet. Han var god vän och kollega till 
Carl von Linné och blev internationellt känd 
för en systematik över fiskar i svenska sjöar och 
en flora omfattande de vilda växterna kring 
Nordmaling med omnejd. Floran gavs ut 1729 
då Artedi endast var 24 år. Den kan alltså ha 
funnits i prästgårdsbiblioteket drygt hundra år 
senare, när Albertina Fredrika vistades i Nord-
maling. Kanske fick hon bläddra i den någon 
gång? Släktingar berättar om henne att hon äls-
kade att läsa och lärde sina barn växters namn 
på både latin och svenska. Kanske tog Artedi 
med sig plantor från studierna i Uppsala till 
föräldrarna i Nordmaling? Senare präster bygg-
de upp humlegård, kålgård, nyttoträdgård med 

bärbuskar och grönsaker, kryddgård med kryd-
dor för hushållet och medicinalväxter för det 
sockenapotek, som prästerna var ålagda att 
odla och tillhandahålla. Det är också något vi 
tror att Albertina Fredrika kan ha hjälpt till 
med. På framsidan låg prydnadsträdgården 
med rabatter med perenner, blommande bus-
kar, allé, gräsrundel med rosor eller andra pe-
renna växter och en park med typiskt norrländ-
ska lövträd. Lusthus och uppdämda dammar 
fanns också på prästbostället. 

Albertina Fredrikas husbonde, prosten Hen-
rik Jakob Berlin, sägs i samtida texter ha varit 
en utomordentligt skicklig trädgårdsmästare. 
Han och hans hustru Johanna Gustafva hade 
även vanan att skänka brudpar växter i brudgå-
va, som en form av folkbildning. Tanken var att 
sprida kunskaper om odling ut i byarna. Alber-
tina Fredrika arbetade bara i prästgården en 
sommar, men måste ha gjort väl ifrån sig. Hon 
hade ju genom sin arbetsresa över Västerbot-
ten lärt sig mycket om sociala förhållanden, 
mattraditioner, umgängeskultur och maktrela-
tioner i olika sociala klasser. Detta kom väl till 
pass, eftersom även prästgårdarna hade många 
gäster som passerade och ett stort hushåll, som 
behövde mat. När hon slutar för att åka hem 
och gifta sig, har hon dessutom fått med sig 
kunskaper i växtodling. Vi är nu ganska överty-
gade om att det faktiskt var här hon fick sin ros, 
sin syrén och flera andra växter, som sedan 
planterades i trädgården i det blivande hem-
met. Det var lätt för henne att ta sina växter 
med ombord på kustbåten till Kallviken utan-
för Lövånger och efter bara ett par dagar sätta 
dem i Bodans jord.
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Prästgårdsträdgården – ett förlorat kulturarv

Ett par dagar efter att vi suttit med Albertina 
Fredrikas foto i vår hand, gör vi ett besök i Nord-
malings gamla prästgård. En björkallé går i rak 
vinkel från gatan utanför kyrkogårdsmuren ända 
fram till den gamla prästgården. Men av någon 
prästgårdsträdgård ser vi inga spår. Grus och 
gräsmattor, några små buskar, men varken rosor, 
kryddor eller perenner syns till. Inte ett spår ef-
ter Albertina Fredrikas vackra rosa ros. 

Vi inser, när vi läst mer om prästgårdarnas 
historia, att Nordmalings prästgårdsträdgård de-
lar sitt öde med många andra trädgårdar, som 
gått från att ha varit stora och med många sor-
ters växter till både nytta och prydnad, till att bli 
lättskötta och ganska torftiga. Före 1910 fick 
prästen huvuddelen av sin lön genom tillgången 
på jord att odla, men detta år fattades ett cen-
tralt beslut som istället gav dem statlig lön. 
Prästgårdsjorden brukas sedan dess inte längre 
av församlingens präst, utan arrenderas ut. När 
prästen inte längre är bonde, minskar hushållet 
dramatiskt, liksom dess tillgång till arbetskraft. 
Inte bara nyttoodlingarna, utan också många av 
de tidigare så praktfulla prästgårdsträdgårdarna 
krymper och ett kulturarv, där prästgårdarna var 
föredömen och läroplatser för bygdens odlande, 
vittrar sönder. Detta blir synligt bland annat vid 
de inventeringar av prästgårdar som gjorts 1917 
och 1986 av Nordiska museet, respektive Väs-
terbottens museum. Idag är många prästgårdar 
sålda eller omgjorda till församlingshem. Träd-
gårdarna sköts på ett ekonomiskt och rationellt 
sätt av kyrkogårdsarbetare och vaktmästare med 
många andra uppgifter på sitt ansvar och få för-
samlingar har resurser nog att hålla en stor träd-
gård i skick. 

När vi kommit hem och satt våra rotskott av 
Albetina Fredrikas ros i sydligare mylla, börjar 
vi leta efter mer information om vad det är för 
en ros vi fått med oss. I en av våra rosböcker 
hittar vi den. Den heter Kanelros officiellt och 
har i Norra Sverige en variant, klon, med nam-
net Tornedalingen/Tornedalsros. Det latinska 
namnet är Rosa majalis ’Foecundissima!, och 
Tornedalingen, som Albertina Fredrikas ros 
mest liknar, har namnet Rosa majalis !Foecun-
dissima Tornedal’. Det finns uppgifter om ro-
sens förekomst redan 1597, men nämns först i 
svensk text av Rudbeck 1666. Rosen är härdig 
ända upp i zon 8, vilket betyder att den är en 
av de få rosensorter som kan odlas ända uppe i 
nordligaste Norrland. Tillsammans med den 
enkelblommiga varianten är den Sveriges van-
ligaste vildväxande ros!

Ut ur glömskan?

Just nu pågår ett projekt, ”Rosenuppropet”, vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, under ledning av 
Lars-Åke Gustavsson, som tillsammans med 
inventerare samlat in rosor av alla möjliga slag 
över hela Sverige för att skapa kunskap om 
växternas ursprung, spridning och variationsri-
kedom. Man vill även återodla och sprida bort-
glömda, gamla sorter igen, för att värna om och 
bevara mångfalden och levandegöra det kultur-
arv som odling utgör. Vi får kontakt med pro-
jektmedarbetaren Henrik Morin, som berättar, 
att man bland annat varit i Skellefteå och Lyck-
sele. Vid varje inventeringstillfälle får man in 
något exemplar av tornedalsrosen. Några ex-
emplar är från andra halvan av 1800-talet ”eller 
äldre”, precis som Albertina Fredrikas ros. Det är 
ingen herrskapsros längre, den finns hos allmo-
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gen och sprids från person till person. Den kan 
ha invandrat den norra vägen från Ryssland – 
Finland, men även söderifrån med folk som 
kommit resande till Norrland för arbete eller 
släktbesök etc. Nu analyserar Lantbruksuniver-
sitetet rosens DNA för att se hur de olika klo-
nerna är besläktade, och det finns ganska många! 
Vi får kanske möjlighet att så småningom få veta 
varifrån just denna ros kom, och när, innan den 
hamnade i Albertina Fredrikas trädgård? 

Som avslutning vill vi konstatera, att Sveriges 
vanligaste vildväxande ros varit märkvärdigt 
osynlig och bortglömd i folks medvetande, såväl 
som i plantskolor som på rosvandringar med ex-
perter! Västerbottens trädgårdshistoria är en an-
nan ”bortglömd eller osynlig ros”. Vi har med 
lätthet funnit många skildringar av småländska, 
sydsvenska och mellansvenska prästgårdsträd-

Närbild av prästgårdspigans ros.

gårdar, men ovanför Uppsala tar Trädgårdssveri-
ge nästan slut i merparten av litteraturen. Se till 
exempel den annars intressanta Svenska präst-
gårdar "# $%&'%()(*+# '(,-./(-)(+# 01..2)-3$%&'%( 
(2009) av Martin Giertz, som utförligt skildrar 
en lång rad sydligare prästgårdar, men inte tar 
upp Nordmalings prästgård, trots att den kanske 
har den intressantaste historien av alla trädgår-
dar i norrländska landsförsamlingar!

På samma sätt har den västerbottniska pigan 
varit en ”osynlig och bortglömd ros”. Vårt letan-
de efter Albertina Fredrikas ros har lärt oss 
mycket om pigornas arbetsvillkor och ser vilken 
bildningsresa det måste ha varit att få inblickar i 
så skiftande miljöer som de Albertina Fredrika 
verkat i. Alla dessa fantastiska kvinnoöden är väl 
värda en plats i historien! 
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Ovanstående text är ett 
urval ur och komprime-
ring av en kommande 
bok ”Sökandet efter 
Albertina Fredrikas ros. 
En pigas bildningsresa 
genom 1860-talets 
Västerbotten” av Maj 
Klasson.
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nära 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 
hembygdsföreningar och museer välkomna. 
Program, projekt och initiativ är spännande  
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 
eller idéer för nästa nummer till redaktören 
senast den 1 juli 2010.

År 1990 är en vattendelare i sydafrikansk 
historia. ANC:s ledare Nelson Mandela 
frigavs efter 27 år i fångenskap och det 
stod klart att apartheidsystemet var på 
väg att falla. Kampen mot apartheid hade 
förts på många fronter. Ett antal unga 
fotografer som använde kameran som 
vapen spelade här en avgörande roll. En 
del av dem kom att samarbeta inom or-
ganisationen Afrapix, startad 1982 i Jo-
hannesburg, som fungerade som bildby-
rå och bildbibliotek och – kanske viktigast 
– som en familj för likasinnade fotografer 
som deltog i motståndet mot apartheid-
systemet och som också ville utveckla 
dokumentärfotogra!n. Mycket snart in-
såg regimen hotet från den publicitet 
som Afrapix skapade och dess medlem-
mar utsattes för regelbundna hot och 
trakasserier.

En av Afrapix grundare är Paul Wein-
berg. Han är också initiativtagare till pro-
jektet ”Then & Now” som består av en ut-
ställning, en videodokumentär och en 
bok. Åtta fotografer har valt ut fem foto-
gra!er tagna innan och fem fotogra!er 
tagna efter 1990.

Then & Now visas i museets Stora hall 
6 juni – 12 september 2010.

Then & Now. 
Årets sommarutställning i Västerbottens museum
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Badstrand endast för vita. Durban 1987.



71

Uppdatera försäkringen
Alla föreningsordföranden har i mars tillsammans med diver-
se försäkringsinformation fått en blankett för att uppdatera 
försäkringsteckningen. 

Alla föreningens försäkrade byggnader skall vara ”namn-
givna”. Benämningen kommer fortsättningsvis att redovisas 
på försäkringsfakturan. 

Det är också mycket viktigt att uppge rätt storlek och rätt 
kategori på byggnaderna, för att inte riskera att vara felför-
säkrad vid en eventuell skada. 

Lösegendom försäkras i intervall om 5 basbelopp, vilket i 
år motsvarar 212 000 kronor. 

Den uppdaterade försäkringsteckningen måste göras 
även om ingen förändring skett. Den ska vara insänd senast 
den 30 september 2010.

HUS MED HISTORIA

En ny informationsfolder om försäkringsskyddet för förening-
ar som får bidrag genom Hus med historia !nns att beställa 
från försäkringskansliet. 

SÅ SKYDDAR VI KULTURARVET

Kampanjen så skyddar vi kulturarvet har förlängts. Bidrag till 
skadeförebyggande åtgärd med 50% av kostnaden, men 
maximalt 2 000 kr per förening lämnas också under 2010 och 
2011, så länge de avsatta pengarna räcker. 

 
Hembygdsförsäkringen
Östra Långgatan 30A
432 41  VARBERG
hembygdsforsakringen@hembygd.se 
Tel 0200-22 00 55

Trädgårdssällskap  
i Västerbotten 
anslutna till Västerbottens läns trädgårdsförbund
och Riksförbundet Svensk Trädgård

Bjurholms trädgårdssällskap
Bygdeå trädgårdssällskap
Byskebygdens trädgårdssällskap
Lappmarkens trädgårdssällskap
Lövångers trädgårdssällskap
Malå trädgårdssällskap
Nordmalings trädgårdssällskap
Norsjö trädgårdssällskap
Nysätra trädgårdssällskap
Skelleftebygdens trädgårdssällskap
Skellefteå stads trädgårdssällskap
Umeå stads trädgårdssällskap
Vilhelmina trädgårdssällskap
Vännäs köpings trädgårdssällskap
Vännäs sockens trädgårdssällskap
Vindelns trädgårdssällskap
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I nästa nummer …
För några år sedan förvärvade Västerbottens museum fotografen Svante Lundgrens hela 
fotogra!ska kvarlåtenskap. Upplänningen Svante Lundgren (1913–1987) räknas som en av 
naturfotogra!ns pionjärer. Som hängiven naturfotograf har han gett ut ett 25-tal böcker 
med motiv hämtade från såväl Gävlebukten som ödemarkerna i allra nordligaste Lappland.

Med utgångspunkt i dessa böcker förbereds nu en generös presentation av hans bilder, 
tillsammans med en introduktion av Moderna Museets intendent Anna Tellgren. Dessutom 
planeras en retrospektiv utställning som öppnar här i museet i Umeå sista helgen i oktober.

”Svante Lundgren, naturfotograf” utkommer i slutet av september, lagom till Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg.

”Havsörnen lyfter från boet. Småning-
om blev vi bofotgrafer väl många och 
det slutade med närmast förbud. Mina 
örnar stördes mest av avverkningar 
men övergav ändå inte trakten och de 
två–tre bon de använde. Påskjutna blev 
de så vitt jag vet aldrig.”, skrev Svante 
Lundgren i sin bok 50 år som naturfoto-
graf (1982).
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O M S L A G E T S  F R A M S I D A  
Praktfull rosenhäck i Lappland.

Foto Reginald Scholz.

 
O M S L A G E T S  B A K S I D A

En ståtlig rödkvanne (Angelica gigas) mot en bakgrund av äkta stormhattar (Aconitum napellus). 
Norrbyberg, Lycksele. Foto Reginald Scholz.

I detta nummer …

Trädgårdsintresset i Västerbotten är högst levande, det karga klimatet och den 
korta sommaren till trots. I många samhällen !nns trädgårdssällskap, somliga 
men långt ifrån alla anslutna till Västerbottens läns trädgårdsförbund, och 
intresserade hobbyodlare trä"as regelbundet för att utbyta både erfarenheter 
och plantor.

Intresset för växtodling har gamla anor och det har också uppmuntrats från 
samhällets sida som ett led i en självförsörjningspolitik och där var Hushållnings-
sällskapen som startade i början av 1800-talet en viktig aktör.

Pernilla Lindström som är byggnadsantikvarie vid Skellefteå museum inleder 
med en exposé över länets trädgårdshistoria, från hushållningssällskapens arbete 
och Statens järnvägars försöksodlingar till köksträdgårdar och rabatter vid 
småbruk och egnahem.

Därefter fortsätter Anders Glassel, landskapsarkitekt och verksam vid WSP 
Samhällsbyggnad i Umeå där han bland annat arbetar med vårdprogram och 
 restaurering av parker och trädgårdar. Glassel berättar i tur och ordning om 
länsresidensets park i Umeå som nu, efter #era års vanskötsel, är på väg att få sin 
ursprungliga status och utseende återskapad, herrgårdsparken vid Olofsfors bruk 
samt en fascinerande skolträdgård vid Håptjärnlidens skola utanför Malå som var 
i bruk i några decennier vid 1900-talets mitt.

Mariana Mattsson, styrelseledamot i Riksförbundet Svensk Trädgård och 
konstnärlig ledare för Lapplands kulturbotaniska trädgård berättar dels om 
sökandet efter okända rossorter i Lappland, dels om den kulturbotaniska 
trädgården i Lycksele som invigs på sensommaren 2010.

Avslutningsvis berättar Maj Klasson och Maria Klasson Sundin i ord och bild 
om sökandet efter prästgårdpigan Albertina Fredrikas ros.

I Nära notiser kommer viktig försäkringsinformation från Sveriges hembygds-
förbund och deras försäkringsbolag. Där !nns några mycket övertygande 
anledningar för hembygdsföreningar, som inte redan gjort det, att ansluta sig till 
Västerbottens läns hembygdsförbund och därmed Sveriges hembygdsförbund.

Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Väster-
bottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottag-
ningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten samt till Sven Hellqvist 
som biträtt med granskning av de latinska växtnamnen.
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