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Johan Bergkvist 

Järnvägarnas parker och trädgårdar 
- en historisk återblick 
Sällan har så många g lömt så mycket på så kort 
tid! Så kan man beskriva frågan om järnvägarnas 
planteringsväsende. Organisationen för att sköta 
järnvägarnas tusentals parker och planteringar 
och parker fanns i drygt ett sekel från 1862 till 
1973. Trots det är det sällan någon som vet vad 
det rör sig om när man nämner saken. Hur kan 
det komma sig? I denna artikel har ambitionen 
varit att skissera linjerna i den tid och samhälls-
förändring som löper parallellt med detta systems 
uppkomst, utveckling och försvinnande samt en 
del om de chefarkitekter och trädgårdsdirektörer 
som var nyckelfigurer och medverkande i "dra-
mat". 

V i d 1800-talets mitt hade industrialiseringen 
pågått ett drygt halvsekel i England och Europa 
men inte fullt så länge i Sverige. Gunnar Sandin 
pekar i efterordet till nyutgåvan och nyöversätt-
ningen av Wolfgang Schivelbusch numera klas-
siska bok Järnvägsresandets historia på fattigdo-
men, det svenska vinterföret, de relativt goda 
landsvägsförbindelserna och Gö ta kanal som bi-
dragande orsaker till den svenska eftersläpning-
en.1 N ä r det väl kom igång blev projektet desto 
mer välplanerat och välorganiserat och Sverige 
blev enligt Sandin "Europas ledande järnvägs-
land", räknat i meter per invånare (Schivelbusch 
1998:171). 

De svenska järnvägarna började byggas 1856 
när det stora flertalets tankar och sinnen ännu 
var djupt förankrade i bondesamhällets före-
ställningsvärld. 2 Den nya järnvägen var hypermo-
dern men utformningen av det nya präglades av 
1800-talets borgerliga smak, vilket var detsamma 
som god smak. SJ:s förste trädgårdsdirektör Olof 
Eneroth (1825-81) liknade järnvägen vid en 
"kul turström" på vilken "den goda smaken kom-
mer farande" (Eneroth 1863:37-38). Fascinatio-

nen över det nya var stor och järnvägen kom att 
bli en omvälvning och ett tekniksprång som i ett 
slag förändrade människors uppfattning om tid 
och rum. Författare och kulturpersoner disku-
terade och debatterade det nya, beskrivningarna 
och bilderna var många. 

Engagemanget inför tidens upphävande och 
rummets krympning var särskilt stor och skild-
rades i böcker och artiklar redan från 1830-talet 
och framåt. En del var också skeptiska mot ny-
modigheterna och det nyttiga i att färdas med för 
stor hastighet ifrågasattes. Wolfgang Schivelbusch 
diskuterar den tids/rumsliga frågan i Järnvägsre-
sandets historia men också frågan om människans 
uppfattning av det omgivande landskapet. Flera 
av tidens stora tänkare går till storms mot indu-
stri- och maskinsamhällets framväxt i allmänhet, 
ofta med järnvägen och ångloket som symbol för 
det maskinella samhället och dess fördärvlighet. 
Järnvägen drar till sig många konservativa reak-
tioner under sin europeiska etableringsperiod 
under första halvan av 1800-talet. John Ruskin 
och Charles Dickens hör till de brittiska kriti-
kerna (Schivelbusch 1998, Hel idén 1986). I 
Sverige är riksdagsmannen Leonard Fredrik Rääf 
en skarp kritiker som bland annat säger att järn-
vägarna dödar "allmänhetens omdömesförmåga, 
kraft och välstånd".3 En del av dessa många kr i -
tiska röster oroar sig för förlusten av resandets 
kvaliteter (Schivelbusch 1984 och M o n  ö 1996). 
Man oroar sig för att man ska förlora resandet 
sinnliga kvaliteter och förvandas till ett paket 
(Schivelbusch 1998:51). 4 

1. Orig. titel "Zur Industrialisierung von Raum und Zeit 
im 19. Jahrhundert". Svenska utgåvor 1984 och 1998, den 
senare med översedd översättning och efterord av Gunnar 
Sandin. 
2. Både det statliga stambanenätet och de privata järnvä-
garna har samma startår i Sverige. 

3. Leohnard Fredrik Rääfs reservation, i Stats-Utskottets 
Memorial, Utlåtanden och Betänkanden, 2, nr. 262 (Bihang 
till Samtlige Riks-ståndens Protocoll vid Lagrima Riksda-
gen i Stockholm Åren 1847 och 1848, 4. Samlingen, 1. 
Afdelningen), Stockholm, 1848, s. 11-12. 
4. Paketmetaforen återfinns hos John Ruskin, brittisk för-
fattare och konservativ tänkare. 

Ordning och struktur 

Den nya järnvägen skulle fungera som ett urverk. 
Systemet byggdes och organiserades med mili-



tära förebilder, där härskade tydliga hierarkier 
och ordervägar, ett krav för att upprätthålla den 
punktlighet och ordning som var en förutsätt-
ning för systemets funktion. Nils Ericsons en-
mansmyndighet (Brundin 2004:115) 1855-62, 
gavs utomordentliga befogenheter. Ericsons ge-
nomförande byggde väsentligen på hans erfaren-
heter från Göta kanal. Stambanornas utbyggnad 
organiserades på motsvarande militäriska sätt 
där man också till en början kom att använda 
soldater som arbetskraft (Lundst röm 2004:88). 
Den starka disciplinen motsvarades av en yttre 
ordning präglad av likartade ideal, bildning, 
prydlighet, ändamålsenlighet och kontroll. Det 
var tidstypiska ord i en framväxande borgerlig 
kultur och som förefaller ha passat särskilt väl för 
järnvägsverksamhet. 

Ny t id och ny arkitektur 

De institutioner och verksamheter som byggs upp 
under den tidiga industrialiseringsperioden präg-
las av höga ambitioner. Arkitekterna söker uttryck 
som passar det nya och moderna. Den moderna 
industriarkitekturen kräver också ny teknik. Järn 
och stål prövas tidigt också i järnvägens byggna-
der, tekniken förblir relativt ovanlig i Sverige. 

Adolf Wilhelm Edelsvärd, * 28 juni 1824 i Östersund, 
† 15 oktober 1919 i Stockholm. 

Malmö banhall 1890. Malmö—Tomelilla järnvägs lok nr 4 står avgångsklart med det blandade förmiddagståget. 



S T A D S - P L A N A F A. W . E D E L S V Ä R D 

Mot staden får de nya stationerna formen av 
palats medan man på spårsidan visar upp den 
nya tekniken. Adolf Wilhelm Edelsvärd utsågs 
till chefarkitekt redan 1855. H a n verkade i 40 
år till 1895. Från början omfattade Edelsvärds 
ambitioner hela staden och han ritade en ideal-
stadsplan där järnvägsstationen, jämte kyrka och 
rådhus utgör stadens viktiga punkter. 

Hans kända idealstadsplan (och utvidgnings-
plan för Falköping) från 1859 publicerades först 
i Tidskrift för byggnadskonst och ingeniörsveten-
skap och har därefter reproducerats i de flesta 
verk om svenskt stadsbyggande. I Edelsvärds 
egna motiveringar och beskrivning av planen 
framgår också att parker, alléer och t rädgårdar 
har en given plats. I fonden finns också naturen 



som med en "liflig grönska" berikar denna nya 
järnvägsstad (Edelsvärd 1859:65-66) . 

Husens arkitektur speglar också organisatio-
nens hierarkier. En viktig station ges en mer 
påkostad utformning. Det är inte bara på tågen 
det finns klasser, även stationerna förses med 
väntsalar för såväl fint som enklare folk. Även i 
det egna tjänstebostadssystemet slår dessa tankar 

igenom, ju högre tjänsteman desto finare hus, 
ju lägre desto enklare. Systemet byggs kring ett 
typhussystem. 

S T A D S - P L A N A F  A . W . E D E L S V Ä R D . 

Edelsvärds egen väg till arkitekturen var inte 
spikrak. V i d denna tid fanns en uppdelning 
mellan akademiutbildade konstnärsarkitekter 
och ingenjörsarkitekter. Edelsvärd hörde till in-
genjörsarkitekterna och var från början militärt 



utbildad arkitekt och militäringenjör. Han hade 
dock stora ambitioner och fördjupade sina egna 
kunskaper bland annat genom resor. Han slutade 
som högt respekterad preses av konstakademin 
(1902). (Linde 1989). 

Enkel banvaktsstuga av 1872 års 
modell. 

Stationer och arkitekter 

Stationen blir platsen där människorna möter 
den nya tekniken. Den är vid denna tid en ny-
modighet både som teknik och stadsbyggnads-
element och kräver en passande arkitektonisk 
inramning. Under A. W. Edelsvärds tid debatte-
rades frågan om "rena konstformer" och de olika 
nystilarnas lämplighet för olika byggnadstyper. 
Edelsvärd odlar en romantiskt färgad syn på den 
nationella arkitekturens "naturliga framväxt", 
något som förebådar den fornnordiska arkitektur 
som kom att intressera svenska arkitekter något 
senare (Linde 1989:32). Edelsvärd delar in bygg-
naderna i enklare, lantliga och mer betydande i 
städet och större tätotter. Edelsvärd efterträds av 
Folke Zetterwall som verkade fram till 1931. De 
båda sätter stark prägel på svensk järnvägsarki-
tektur under 75 år.

5

 Edelsvärds stilvalsprinciper 
och idéer recenseras, med kritisk underton, av 
Birger Jonson, SJ:s chefarkitekt 1931—1956, i del 
1 av SJ Järnvägsstationer från 1948. 

Av våra äldre svenska stationshus uppfötdes ett fler-
tal under 1860-70-talen i de för tiden typiska sti-

larna från gångna arkitekturepoker. 
Oberoende av för vilket ändamål en 
byggnad skulle uppföras, - ett bo-
stadshus, en skola eller ett stationshus 
- utgjordes förebilden av medeltids-
slottet, renässanspalatset eller t.o.m. en 
rekonstruerad fornnordisk stil (Jonson 
1948:61). 

Edelsvärds efterträdare på chefsarki-
tektposten Folke Zetterwall klarade 
sig bättre, å tmins tone hans senare 
verk då han enligt Jonson strävat efter 
en utvecklingsbar stationstyp. 

Om det i det föregående huvudsakliga 
intresset rört sig om byggnadens arki-
tektur och smakens skiftningar genom 
tiderna, visar ett studium av byggnader-
nasplanutformningpåförändringarsom 
härletts ur mer reella faktorer såsom krav 

på ökade utrymmen och rationell ändamålsenlig-
het, anpassad efter trafikväsendets utveckling (Jon-
son 1948:64). 

Att ansluta de nya stationerna (Jonsson ritade 
ett drygt 70-tal med Falköping som funktiona-
listiskt höjdpunkt ) till järnvägsparker och träd-
gårdar, diskutera form och stilar är inte Birger 
Jonsons melodi. Nu (1948) handlar det om att 
anpassa den funktionsseparerade rationella sta-
tionen till stadsplan och trafikleder. 

En jämförelse mellan gångna tiders stationshus och 
våra dagars visar sålunda hur stationshusen ändras 
och följer den allmänna utvecklingen i tiden ur 
såväl estetiska som sociala, rationella och tekniska 
synpunkter (Jonson 1948:79). 

5. Under samma rid avverkas fyra trädgårdsdirektörer. 

Edelsvärd, Zettervall och Jonson utgör en arki-
tekttrojka vars syn på byggnadskonsten, järn-
vägsmiljöerna och trädgårdskonsten med stor 
sannolikhet hade betydelse också för den yttre 
järnvägsmiljön. Den frågan är inte undersökt 
men man kan på någor lunda goda grunder anta 
att Edelsvärd och Zettervall försvarade, eller åt-
minstone tog parkkultur och trädgårdskonst som 
givna element i utformningen av en fullständig 
järnvägsmiljö. Hos Birger Jonson finns ett tek-
niskt rat ionali tetstänkande som knappast kan ha 
varit helt samstämmig med den samtidigt verkan-
de siste trädgårdsdirektören Gösta Reuterswärd, 
som i Eva Gustavssons beskrivning framträder 



som en principfast person, trogen ideal som han 
ogärna avvek från. Trots de handfasta kunskaper 
om trädgårdsodling som han utan tvekan besatt 
så förefaller hela hans person i övrigt vara präglad 
av klassisk bildning och av djupa konstnärliga 
och kulturella intressen (Gustavsson 2001 och 
Gustavsson 2001b). 6 

Ordning, lust och nytta 

Ett samhälles bildningsnivå och kulturella status 
mäts genom dess parker (Nolin 1999). Detta 
påstod O lo f Eneroth som redan innan han blev 
Statens järnvägars förste trädgårdsdirektör (1862) 
var en flitig debat tör i bland annat frågor som 
rörde den offentliga parken. Eneroth menade att 
smakfullt utformade parker verkade "förädlande 
på de besökandes bildning och smak" (Eneroth 
1863:57). Eneroths moraliska budskap var alltid 
tydliga, och behandlade normer som ordning, 
nykterhet, hälsa och bildning (ibid.:57). 

Parker, planteringar och personalens odlarflit 
blev förebilder som påverkade samhället utan-
för järnvägen. 7 Järnvägens militära uppbyggnad 
och den personalsociala organisationens system 
med tjänstebostäder var viktiga förutsättningar. 

Tjänstereglementena reglerade inte bara järn-
vägsdriften utan vad som skulle odlas, och hur. 
Odling uppmuntrades och sågs inte bara som en 
del i självhushållet utan också som ett fostrande 
och disciplinerande inslag i den järnvägsman-
nakultur som växer fram i stationssamhällena, 
präglad av driftskontroll och skötsamhet (Jo-
hansson 1999). 

I de nya järnvägssamhällena förenades det bor-
gerliga samhällets nya idéer med landsbygdens 
traditionella. De tankar som utvecklas under 
1800-talet, och som kommer till uttryck i träd-
gårdsföreningarnas och hushållningssällskapens 
anläggningar och verksamhet, går "på export" 
längs med järnvägslinjerna, eller blir till en "kul-
turström" som Eneroth uttrycker saken (Eneroth 
1863:38). Tolkningarna är dock varken enkla eller 
entydiga. Peter Aronsson problematiserar frågan i 
Perspektiv på stationssamhällen i nordisk forskning 
(1999) och menar att det inte är givet hur ett kul-
turelement ska tolkas. Vi kan inte vara säkra på 
om stationssamhällenas odling är ett uttryck för 
"agrara rötter hos invånarna eller snarare för en 
urban receptivitet för nymodigheter lanserade av 
hushållningssällskapen" (Aronsson 1999:41).8 

6. Gösta Reuterswärds livslinje och yrkesbana, Gustavsson 
2001, IV s. 17-27. 
7. Begreppet odlarflit används i reglementena. 

8. Frågan togs ursprungligen upp av Eva Fransson i av-
handlingen "Hallsberg. Historien om ett stationssamhäl-
le" K T H 1991. 

Tierp på Uppsala—Gävle järnväg (UGJ). Om denna bild vet vi inte mycket. Ändå ser vi att det rör sig om odling på 
järnvägsmark. Tre anonyma kvinnor och några pojkar utför trädgårdsarbete. Bilden är från tiden innan förstatligandet 
i början av 1930-talet då en omläggning av anläggningarna påbörjades. 



Kvinnokraft utan uniform. Bilden är tagen 1952 vid Köping- Uttersberg-Riddarhyttans järnväg. 

Oavsett tolkning så blir järnvägsmiljöerna och 
kanske i synnerhet de nya stationssamhällena en 
fokuspunkt där flera olika tankar och tendenser 
om offentlig miljö, parkkultur och odling möts 
under 1800-talet. Järnvägen fungerar som sprid-
ningsväg för park- och odlingskultur och når på 
några decennier ut över stora delar av Sverige. 
Att det finns samband mellan dagens breda 
trädgårdsintresse och järnvägens park- och od-
lingskultur är rätt uppenbart men samtidigt en 
outforskad fråga. 

Kvinnorna i järnvägens tjänst 

Kvinnor i järnvägens tjänst är ett eftersatt forsk-
n ingsområde . Kvinnornas arbete och insatser 
inom planteringsväsendet är om möjligt än mer 
eftersatt, om man ens kan säga att någon sådan 
forskning finns. I England utkom 2005 den 
u p p m ä r k s a m m a d e och belönade Railwaywomen 
-  exploitaition, betrayal and triumph in the work-
place av Helena Wojtczak. Järnvägshistorikern 
och professorn Col in Dival l skriver i förordet 
"The story of women's role on Britain's railway is, 
however, largely an obscure one, and it is so because 
very few historians have bothered to look for the 
evidence." 

Detsamma torde gälla i Sverige där en rätt 
omfattande sökning resulterar i en träff, Hjördis 
Mattis artikel "Järnvägens kvinnor" i Spår, järn-
vägsmusei vänners årsbok 1996. 

Det kvinnohistoriska perspektivet på järnväg 
tas upp i Staten var en man — om kvinnor och män 
i statens tjänst i historien (Ann-Sofie Ohlander 
och Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, 
2000). Referenserna bekräftar bilden av järnvä-
gens värld som särskilt outforskad, jämfört med 
till exempel sjukvård, akademi, postverket och 
kvinnor i politiken. 

Redan från 1867 fanns det anställda kvinnor vid 
järnvägen. De arbetade som telegrafister, kontors-
skrivare och skrivbiträden. Det var ouniformerade 
men hade tjänster med högt anseende och var i 
al lmänhet rekryterade ur över- och medelklassen. 
Nedanför dem fanns grind- och vägvakter som 
öppnade grindar och övervakade vägövergångar. 
En tredje grupp utgjordes av städpersonalen, de 
skulle ha en viss klädsel och utrustades också från 
1947 med båtmössa med SJ-emblem. Grind- och 
vägvakterna var ofta representanter för ytterligare 
en kategori som var gifta med banvakter och ut-
förde sitt uppdrag utan eller mot mycket låg er-
sättning (Ohlander 2000:55). 



H ä r anar vi också det omfattande arbete som 
måste ha utförts inom planteringsväsendets men 
utanför järnvägsparkernas offentliga rum. Plan-
teringsväsendet funktionella linjeplanteringar 
(vind- och brandskydd med mera), stationernas 
representativa planteringar finns i det offentliga 
rummet och sköttes av uniformerad personal 
medan personalens odling i den halvprivata zo-
nen sannolikt till stot del sköttes av kvinnor och 
familjer. Ett noggrannare studium av de äldre 
anläggningarna väcker också många frågor om 
hur gränserna för olika åtaganden och arbets-
uppgiftet såg ut i dessa miljöer. Parkliknande 
trädgårdar dyker upp på många platser inom 
järnvägens fysiska territorium, inte bara framför 
stationsbyggnaderna. 

Vi ser utvecklingen av en professionell yrkes-
kultur med uniformer och grader som är helt 
manlig men samtidigt förutsätter en avsevärd 
mängd kvinnlig lojalitet och arbete. Uniformen 
representerar båda makt, befogenheter och yrkes-
kunnande och är samtidigt det som ger mannen 
exklusiv tillgång till det offentliga järnvägsrum-
met, dess karriärvägar och materiella fördelar. 

Privatbanornas parker och t rädgårdar 

Många av de ttädgårdsarkeologiska fragment 
som fortfarande kan återfinnas i miljöerna har 
sitt ursprung i privatbanornas organisationer 

för parker, planteringar och odling. Det bor-
gerliga samhällets motiv för att anordna parker 
och planteringar vid den nya järnvägen var de-
samma oavsett om anläggningen var privat eller 
statlig. Kunskapen om detta är dock om möjligt 
sämre än för den tidiga historien om statsbanor-
nas planteringsväsende. Under mitt arbete vid 
järnvägen (sedan 1993) har jag ändå funnit en 
del fragment av intresse. V i d många och åter-
kommande besök i järnvägsmiljöer har åtskilliga 
rester av park och trädgårdsresrer med privatba-
neursprung återfunnits. Järle station (Sveriges 
äldsta station och därmed också äldsta stations-
plantering från 1856) utgör ett sådant exempel 
och också ett presumtivt trädgårdsarkeologiskt 
undersökningsobjekt . Hagas t röm och Norra 
Valbo [båda på G D J ] , den förra med anknytning 
mot den sedan länge rivna Sala-Gysinge-Gävle 
järnväg, har också flera intressanta men mycket 
förfallna miljöer. 

UGJ : s folkparker beskrevs 1910 av Hugo Sam-
zelius i Turistföreningens årsbok (sid. 260-280) . 
Den så kallade Älfkarleö järnvägspark är idag 
igenväxt och till stora delar under vatten medan 
Furuvik fortlever som välkänd nöjespark. 9 Svan-
dammen återfinns även idag i denna "Folkpark". 

9. Lena Steffner (planchef Gävle kommun och forskare 
på K T H ) har bidragit med kunskap och källor om Älv-
karleby. 

Furuviksparken vid 1900-talets början. Miljön är sig lik än idag men få vet att parken bar järnvägsursprung. 



Samzelius berättar inte mycket om dessa parkers 
tillkomst eller idéer kring utformning och växt-
val men däremot mer om de idealistiska motiven 
för att anlägga parker. Järnvägsdirektöten Mag-
nus Fick framställs postumt som en folkets väl-
görare av stora måt t . Samzelius skriver: 

Göra vi som den förträfflige direktör Fick, vars 
hjärteväniiga och älskliga väsen man säkert med 
tacksamhet minnes i den stora arbetarstadens och 
det vidtomfattande arbetardistriktens tusen hem, 
taga vi barnen till utgångspunkt för våra iakttagel-
ser och söka utröna, huru småttingarna kunna roa 
sig härute. 

Att parken och havsbadet inte bara var fråga om 
godhet utan också om näsa för affärer framgår av 
resandestatistiken. Före parken och badets öpp-
nande hade man 3 904 resor till Furuviks station, 
året efter ö p p n a n d e t 10 702 och 1908 uppgick 
antalet till 78 132 resor och som Samzelius påpe-
kar, oräknat de som kom till fots, cyklande eller 
seglande. Fenomenet var säkerligen detsamma 
vid Ä lvkarleö, vars vattenfall också innan järn-
vägsparkens tillkomst var en nationell turistatt-
raktion. Älvkarleö järnvägspark köptes av Kungl. 
Vattenfallsstytelsen 1912 och huvuddelen ham-
nade under vatten efter det att det nya kraftver-
ket tagits i brak 1915.10

Älvkarleö och Furuvik utgjorde parkanlägg-
ningar med höga ambitioner men också med en 
kommersiell avsikt. Järnvägen skapade med park-
kultur sina egna attraktioner och besöksmål. Det 
var alltså inte bara fråga om folkfostran. På mer 
praktisk nivå handlade det om att locka resenärer 
i en tid när anspråken på att bli road möjligen var 
lägre eller i alla fall annorlunda. Man kan också 
fråga sig om de mindre påkostade parkanlägg-
ningarna också hade en kommersiell betydelse. 
T i l l exempel i Tierp och Åmål , eller var dessa 
parker bara representativa i tidens anda. 

Privatbanorna når självfallet inte upp till SJ:s 
volym och organisation av plantetingsväsendet. 
I Bergslagernas Järnvägsaktiebolags 1872—1922, 
Historik II författad av Vincent Ahlberg får vi en 
kort glimt av hur det hela var organiserat, och 
vilka tankar som låg bakom. 

Icke minst torde planteringarna kring stationerna 
hava en uppgift att fylla genom att giva lantbefolk-
ningen impulser till höjandet av trevnaden kring 
stugor och gårdar (Ahlberg 1923:171). 

I beskrivningen känner vi igen den fostrande och 
förebildliga ambitionen från första trädgårdsdi-
rektören O lo f Eneroth, även om formuleringen 
här är något mer jordnära. Vidare far vi veta att 
befolkningens intresse för planteringarna leder 
till både muntliga och skriftliga förfrågningar 
om namn på blommor och lämpliga leverantö-
rer. Följande lite kuriösa text återfinns också: 

Den intresserade skall finna, att planteringarna 
vid de olika stationerna i allmänhet äro välskötta 
men av ganska olika omfång. För att plantering-
arna ej skola bliva allt för dyrbara, krävdes det, att 
stationsföreståndarna ägna saken sitt intresse. Då 
detta intresse av naturliga skäl utfaller väsentligen 
olika, blir förhållandet detsamma även med plan-
teringarna. Man har därför också gått så tillväga, 
att de stationsföreståndare, som visa större intresse 
och hava bättre förmåga att sköta planteringat, fä 
mer jord och plantor än övriga (ibid.:171). 

Sammanfattningsvis sägs att en ambi t iös sta-
t ionsföreståndare ger upphov till en ambit iös 
parkanläggning och att vederbörande då också 
blir be lönad. I övrigt är ordningen i princip 
densamma som inom statens anläggningar fast 
i betydligt mindre skala. I Filipstad och senare 
Å m å l 11 fanns anläggningar (dr ivbänkar och 
senare växthus) för odling av det växtmaterial 
som behövdes . Stationspersonalen skötte an-
läggningen löpande medan t rädgårdsmästaren 
och hans yrkeskunniga medhjälpare utförde 
planteringar och beskärning. M a n förstår också 
att andelen sommarblommor är betydande och 
att man på större stationer under sommaren ut-
för "ombyte av blommor" som det formuleras 
på tidstypiskt järnvägsspråk, (ibid.: 172). 

Stationsföreståndaren Adolf Virgin lyfts fram 
som en särskilt ambit iös stationsplanterare, vars 
"kraftiga insatser" givit upphov till mönste tan-
läggningar i Åmål och Grängesberg. Om det 
finns några spår av Adolf Virgins verksamhet hat 
inte hunnit undetsökas ännu . 

10. Förutom Samzelius (1910) förekommer uppgifter 
om Furuviks och Älvkarleö järnvägsparker på två hem-
sidor. Historisk om Svenska Järnvägar, red. Rolf Sten 
(www.historiskt.nu) och Äfvkarlebygruppens hemsida 
(www.alvkarlebygruppen.se). 

11. Statlig förvaltning mellan 1948 och nedläggningen 
1953. 

Kunskapen om privatbanornas sätt att organi-
sera förvaltning och skötsel av parker och plante-

https://www.historiskt.nu/
http://www.alvkarlebygruppen.se/


ringar är mycket bristfällig. I 1962 års utredning 
nämns också att privata växtdepåer kom att gå 
upp i SJ under förstatligandet. Att det fanns så-
dana organisationer kan man som i fallet med 
Bergslagernas järnvägar läsa sig t i l l .12 I det fallet 
kan man också sluta sig till att den var organi-
serad som en förminskad variant av SJ:s plan-
teringsväsende, detsamma kan man anta om till 
exempel U G  J och en del andra större privatjärn-
vägar. H u r det var med mindre betydande banor 
är svårare att veta. Men visst går det att se spår av 
planteringar och odling även i till exempel den 
smalspåriga Kråkbanans (Dala-Ockelbo-Norr-
sundets järnväg) omgivningar. 

Järnvägsparken i Åmål. Nog kan man hålla med om att stinsen Virgins insats var föredömlig. 

Bergslagernas järnvägar anlitade Jerk Werkmäster fö r 
att utforma reklamen i Svenska Turistföreningens års-
bok 1935. Prydliga och inbjudande stationer var en 
självklarhet. 

12. Bergslagernas järnvägar var, åtminstone period-
vis, genom olika sammanslagningar det största en-
skilda järnvägsbolaget (Lundvall 1979). 

SJ:s planter ingsväsende 

Från början måste det ha stått klart att de plat-
ser och den mark som tas i anspråk för den nya 
järnvägsanläggningen och dess personal måste 
organiseras och ordnas på något sätt. Edelsvärd 
hade fullt upp med att rita och bygga alla de 
byggnader, från stationer till banvaktarstugor, 



som järnvägen krävde. Uppbyggnaden av parker 
och utemiljön i övrigt skedde utan egentlig led-
ning under de första åren. Det är först i och med 
planeringen och byggnadet av Västra stambanan 
som verksamheten fick någon egentlig ledning. 
Kungl. Järnvägsstyrelsen vidralar då fil .dr O lo f 

Svartbäckens station på 1920-talet respektive 2008. 
På bilden ovan håller banvakten med familj på med 
höslåtter vid ena gaveln. I bakgrunden kan man skönja 
fruktträd och syrenberså. Samling Rolf Sten. 

Nedan. Rester av tidigare odling och trädgårdar kan ses 
än idag. Foto förf. 



Eneroth. H a n förordnas med titeln trädgårdsdi-
rektör med ansvar att leda och övervaka plante-
ringarna (Sundius 1906). 

Tredje trädgårdsdirektören Agathon Sundius13
beskriver i jubileumsboken 1906 vad det hela 
handlade om: 

Indelning af planteringarna låter lämpligen göra sig 
med hänsyn till dessas olika ändamål, vare sig detta 
afser vidmakthållande av ordning och prydlighet el-
ler direkt nytta. De kunna således indelar i 

1:o stationsplanteringar med prydnadsplantering-
ar, eldskydd och boställträdgårdar samt 

2:o linjeplanteringar med vaktstuguplanteringar, 
snöskärmsplanteringar och stormskydd (ibid.:586, 
591). 

Sundius n ä m n e t bland annat 4 190 meter så kal-
lade s tormhäckar av björk och pil mot havssidan 
utmed Västkustbanan. 

Planteringsväsendets uppgifter blev efterhand 
allt mer omfattande. Behovet av växter ökar då 
allt fler banor inkorporeras i det statliga nä te t .14
Man planerar och projekterar nya stationspar-
ker och planteringar. Man bedriver selektion 
och odling i egna plantskolor, personal utbildas, 
distributionen av växter planeras och organiseras 
från depåerna. Därutöver övervakas och kontrol-
leras boställenas odling och man utdelar varning-
ar respektive premier för odlingsflit. I 1918 års 
Föreskrifter och anvisningar sägs att 

Personalens odlingsflit bör på alla sätt muntras och 
understödjas . . . Jordinnehavare som visar synnerlig 
omsorg och nit i skötseln av åt honom upplåtet eller 
under hans uppsikt stående område, erhåller enligt 
trädgårdsdirektörens bestämmelser och i mån av 
tillgång premier i form av träd, buskar, plantor eller 
frön (SJ 1878/1918:8). 

Föreskrifterna reglerar dessutom allt man inte får 
göra; till exempel låta kreaturen beta i trädgår-
den, släppa ut kaniner och hänga tvätt i träden 
och fungerar samtidigt som kortfattade hand-
böcker i t tädgårdsodling. 

Efterhand sker också utvidgningar och föränd-
ringar av befintliga parker och planteringar. O m -

fattande omläggningarna påbörjas under Enoch 
Cederpalm, under vars verksamhetsperiod många 
av de privata järnvägarna börjar förstatligas.15

Man kan identifiera två större omläggningspe-
rioder, dels Cederpalms omläggningar under 
1910-talet och siste trädgårdsdirektören Gösta 
Reuterswärds omfattande förändringsarbete un-
der framför allt 1940-talet (SJ 1962). Sedan för-
sämras förutsät tningarna för planteringsväsendet 
ganska hastigt. Kraven på rationaliseringar 1953 
(ibid.) följs av nedläggningar av växtdepåer redan 
under början av 1950-talet. Gösta Reuterswärd 
slutat 1960 och SJ:s utredning 1962 pekar mot 
den utfasning av verksamheten som slutligen ge-
nomförs 10 år senare. 

Från Eneroth t i l l Cederpalm 

De fem trädgårdsdirektörerna är tacksamma 
som aktörer i den kronologiska berättelsen. De 
är lagom utspridda i tiden, de är tidiga och sena 
företrädare för borgerlig kultur och dessutom in-
tressanta ur professionssynpunkt, inte minst som 
referens till landskapsarkitektyrkets utveckling. 

O l o f Eneroth var en kulturkonservativ idea-
list sprungen ur den borgerliga kulturens agrara 
och patriarkala j o r d m å n . Hans efterföljare 
Frey Hel lman byter bana från juridik till t räd-
gårdskonst . H a n är en t rädgårdsföreningsman, 
inte t rädgårdsmästare och inte t rädgårdsarki-
tekt utan snarare en artistisk administratör . 
Hans efterföljare Agathon Sundius är dä remot 
t rädgårdsmästare med likartad bakgrund i träd-
gårdsföreningarna. Enoch Cederpalm är väl 
så mycket t rädgårdsmästare men uppfattar sig 
också själv som trädgårdsarki tekt . H a n ingår i 
den li l la kretsen av medlemmar i Svenska träd-
gårdsarki tektföreningen från dess start 1921. 
Gös ta Reuterswärds yrkesmässiga hål ln ing är 
bät t re kända genom hans egna böcker. H a n är 
utan tvekan t rädgårdsarki tekt men också på väg 
mot en modernare landskapsarkitektroll. Hen-
ning Segerros avslutar järnvägens trädgårdshis-
toria från 1961 till 1972. H a n hör til l den första 
generationens landskapsarkitekter som formar 
yrkespraktiken i skärn ingspunkten mellan det 
ideella och professionella. Det är dock en helt 
annan historia.1613.  Efterträdde Frey Hellman 1888 och verkade till sin 

död 1910. 
14.  Det statliga järnvägsnätets utbyggnad avslutas 1937 
med Inlandsbanans, samtidigt har förstatligandet inletts 
och pågår under Cederpalms tid från 1930-talet och fram 
till 1952. Nätet har sin största utbredning i 1937 för att 
därefter successivt minska. 

15.  Fjärde trädgårdsdirektören verksam från 1911 till sin 
död 1938. 
16.  Utvecklingen och dess bakgrunden tecknas i Från vi-
sion till verklighet (Björkroth 1991). 



Olof Eneroth, * 1825 i Stockholm, † 1881 i Uppsala, 
— kantstött idealist. 

Olof Eneroth påbörjar sin t rädgårdsutbi ldning 
efter filosofie doktorsexamen och blir så små-
ningom Sveriges ledande pomolog, och har i den 
egenskapen bland annat bidragit till att ordna 
upp namnen på de svenska äppelsorterna. Han 
är idag mer känd för en rad andra insatser, bl.a. 
sitt engagemang för folkskola och skolodling som 
formuleras i Folkskolan i Sverige (1863) och Om 
Skolträdgårdar (1863). O lo f Eneroth uttryckte 
starka åsikter i en rad vitt skilda frågor och är 
en av 1800-talets mest profilerade personer då 
det gäller parkernas betydelse, odling i al lmän-
het och skolan i synnerhet. Hans vetksamhet är 
mångskif tande och innefattar också en 10-årig 
period som Statens Järnvägars trädgårdsdirektör 
(Nolin 1999). 

Eneroth ansåg att järnvägen var en revolution: 
"Den spränger berg och sår idéer och väcker aning-
ar" säger Eneroth som använder järnvägen i sitt 
eget korståg för bildning, god smak och skönhet . 
Ansatsen till moralisk tukt och självförbättring 
hör tiden till . Eneroth är mycket typisk för sin 
tid när han utbrister: "När ska bonden kunna 
hålla snyggt utanför sin dörr, när ska han hafva 
levande träd istället för ved till prydnad på gården." 
H a n förtvivlar över sakernas tillstånd och fortsät-
tet: "Det finns ingen byggnadsstil, ingen trädgårds-

stil, inget system." Allmogen förfular landskapet 
av okunnighet och brist på förståelse för naturen 
och växterna. Men än finns möjligheter i kam-
pen för spridandet av kultur och god smak. 

Olof Eneroth knyter sina förhoppningar till 
järnvägen: "och midt uppe i allt detta kommer 
jernvägen". "Det är en hel kulturström som med 
ens bryter sig fram genom våra bygder, och på den 
strömmen kommer smaken farande." Samtliga ci-
tat hämtade ur O lo f Eneroths Trädgårdsodling 
och naturförsköningskonst (1863: 38—39). 

Det förefaller också som om rollen som admi-
nistratör inte passade Eneroth särskilt väl. Han 
förbigår sina insatser inom järnvägssystemet med 
tystnad efter denna artikel. Kanske blev samman-
stötningen med praktiskt lagda järnvägsbyggare 
för mycket för Eneroth, som uppenbarligen var 
mer intresserad av järnvägen som spridningsväg 
för kulturen än av kommunikationsmedlet i sig. 
Eneroth var djupt förankrad i en idealistisk bor-
gerlig kultursyn och möte t med järnvägen, dess 
industrialister och entreprenörer kan knappast 
ha varit annat än traumatiskt. Eneroths besvär 
med järnvägen speglar tidens konflikter mellan 
kulturen och industrisystemets framväxt, bland 
annat skildrat av Arne Helidén i Maskinerna och 
lyckan (1986). 

Aud i tö ren 17 Frey Hellman efterträdde Eneroth 
1873 och verkar på posten till 1887. Hellman 
hade då redan lett planteringsarbetena utmed 
Södra stambanan i ett par år. Hellman hade ut-
över sin juridiska utbildning också studerat träd-
gårdsarkitektur under 1860-talet och verkat som 
trädgårdsarkitekt vid Öst ra Härads trädgårdsför-
ening från 1860. Han var också verksam vid SJ 
som trädgårdsingenjör från 1864 (Fogelberg, L a -
gerberg-Fogelberg 2007). Sundius (1906) säger 
att Hellman på grund av sin artistiska läggning 
kom att t i l lämpa friare idéer på trädgårdsanlägg-
ningarna. 

Sålunda inplanterades träd i större buskgrupper, och 
användes därvid olika trädslag. Så kallade fyllnads-
planteringar (poppel och pil) begagnades mycket, 
hvaremot stamformiga buskar och hängträd und-
vekos. Såväl bladväxt- som så kallade tapetgrupper 
anordnade, de senare i ganska stor utsträckning. På 
anläggningar av ekonomiträdgårdar fästes mindre 
afseende, fruktträd planterades i allmänhet i ringa 
omfattning och naturligtvis icke å platser där man 
befarade snatteri (Sundius 1906:585). 

17. Militärjurist. 



Frey Hellman — artistisk administratör. 

Agathon Sundius tyckte att tapetgrupper var dyra och 
opraktiska och att hängträd var dystra. 

Under Hellmans tid stärks också trädgårdsmäs-
tarnas ställning då de fick tjänsteställning som 
banmästare och senare också överbanmäsrare. 
Hans efterträdare Agathon Sundius kom liksom 
Enoch Cederpalm att åter intressera sig för per-
sonalens odling. 

Efter Hellmans död 1887 tillträdde Agathon 
Sundius positionen som trädgårdsdirektör v i l -
ken han kom att inneha fram till sin död 1910. 
Sundius hade tidigare varit föreståndare för träd-
gårdsföreningens plantskola och trädgårdsskola i 
Örebro . Som trädgårdsdirektör kom han att ini-
tiera omfattande försöksverksamhet med härdig-
her och olika fruktsorter. Tabellerna i 1906 års 
jubileumsbok måste på sin tid ha varit en viktig 
pionjärinsats. Där redovisades nordligaste station 
för träd, blomsterväxter och buskväxter. 

Sundius recenserar inte sin egen insats i 1906 
års jubileumsbok men gör en desto grundligare 
genomgång av vad han gjort, inklusive ett rikt 
bildmaterial från växthus och parker och enk-
lare trädgårdsanläggningar, från söder till norr. 
Sundius text och bilder låter oss förstå att nyt-
toaspekten var viktig, liksom planteringarnas 
funkrion som snö-, eld och stormskyddsplante-
ringar. Banvaktarstugornas trädgårdar visas upp 
med samma allvar som de stora järnvägsparker-
na. Frukt t räd och bärbuskar planterades i stor 
utsträckning och under Sundius tid byttes också 
många ettåriga plantor ut mot perenner och lök-
växter (Rylander 1996). Agathon Sundius enga-
gemang och lilla (men urskiljbara) roll i samti-
dens diskussion om parker och trädgårdar har 
visats av både Bucht (1997) och Nolin (1999). 
I bearbetningen av Daniel Mullers Trädgårds-
skötsel rekommenderar Sundius starkt inhemska 
träd, buskar och blommor. Nol in gör rolkningen 
att Sundius värderade trädgårdsodlingen högre 
än trädgårdskonsten (Nolin 1999:342). 

18. Föreningen Svenska Trädgårdsarkitekter bildades 

Enoch Cederpalm (1867-1938) genomgick 
olika trädgårdsutbildningar, bedrev affärsverk-
samhet inom trädgårdsområdet i Norge innan 
han hamnade i Uppsala som föreståndare för 
Uppsala läns hushållningssällskaps trädskolor, 
trädgårdar och växrhus. Han verkade också 
som privarpraktiserande trädgårdsarkitekt (Fo-
gelberg, Lagerberg-Fogelberg 2007). Som träd-
gårdsarkitekt är han en av de första i Sverige och 
en av trädgårdsarkitektföreningens ursprungliga 
medlemmar.18 Experimentalfältet i Uppsala blev 



senare Stadsträdgården. Den utökades och för-
ändrades av Enoch Cederpalm 1909 (Nolin 
1999:334). 

1921. 1935 hade den 19 medlemmar. Enoch Cederpalm 
var ordförande och Sven Hermelin sekreterare (Trädgårds-
odlingen i Sverige 1935:515). 

Enoch Cederpalm — tänkte på lönsamheten och försökte 
odla silkemaskar. 

Cederpalm fortsatte att utveckla SJ:s växtför-
sök vilket han beskrev när han presenterade SJ:s 
planteringsväsende i jubileumsboken 1931. Han 
ansåg att härdighet skulle ställas i främsta rum-
met och att försöksverksamheten lett till att en 
lång rad kulturväxter "funnit rotfäste i statsba-
nornas planteringar under långt nordligare bredd-
grader än vad man tidigare antagit varit möjligt" 
(Cederpalm 1931:356). 

Enoch Cederpalm å terkom som skribent 1935 
med en artikel, Statens järnvägar som pionjär för 
trädgårdsodlingen i Hyllningsskrift för Carl G. 
Dahl. Cederpalm gjorde här det intressanta t i l l-
lägget att kostnaderna för stationsplanteringarna 
mer än väl uppvägdes av avkastningen från den 
odlade jorden. H u r han i detalj räknade redovisa-
de han dock inte. H a n gjorde däremot tilllägget 
att "De kulturella värdena av denna verksamhet 

torde knappast kunna skattas högt nog". Att Ce-
derpalm var stolt över den utmärkelse SJ:s parker 
hade fått v id den internationella utställningen av 
trädgårdskonst i London 1928, lyser också ige-
nom. H a n citerar samma Londonkorrespondent 
både 1931 och 1935; som säger att det låg "nå-
got glädjande och löftesrikt i detta systematiska 
arbete för naturskydd och naturglädje" (Ceder-
palm 1931:362 och 1935:325). 

... vad som framförallt uppmärksammades på 
trädgårdsutställningen i London, var trädgårdarna 
vid de svenska järnvägsstationerna . . . Sverige ger 
här ett gott föredöme, huru vi också i Holland 
vid många stationer kunde skapa harmoni mellan 
byggnader och omgivning (ur den holländska tid-
skriften Buiten, i samband med den internationella 
trädgårdsutställningen i London, 1928). 

Enoch Cederpalm fortsatte att verka som SJ:s 
trädgårdsdirektör till sin död i mars 1938. Han 
efterträddes då av Gösta Reuterswärd (1892— 
1980). 

Planter ingsväsendets organisation 

Planteringsväsendet var redan från begynnelsen 
en viktig och omfattande verksamhet. Systemet 
kom också att byggas upp med samma militära 
förebilder och organisationsmetoder som övrig 
järnvägsverksamhet. Man skapade en av träd-
gårdsdirektören centralstyrd organisation med 
klar befälsordning från trädgårdsdirektören och 
neråt. Under trädgårdsdirektören arbetade di-
striktträdgårdsmästare. De ansvararade för pro-
duktionen av de växter som levererades till plan-
teringarna och hade även ansvar för tillsynen av 
planteringsarbetena inom distriktet. V i d större 
planteringsarbeten användes även personal från 
banmästaravdelningarna som tillsammans med 
trädgårdsbiträden från depåerna utförde plante-
ringarna (Sundius 1906). 

Merparten av de växter som behövdes drogs 
upp vid egna plantskolor. Eneroth tog initia-
tiv til l de tre första skolorna för uppdragning 
av träd, buskar och ör tar tade växter. De första 
anlades i Alingsås, Liljeholmen och Uppsala. 
Efterhand ökade behovet av växter och varje 
distrikt skulle ha egen växtdepå. Häss leholm, 
Kristinehamn och Ö s t e r s u n d t i l lkom. Uppsa-
ladepån flyttades til l Sala och sedan till Vär tan . 
Utrymmena vid Liljeholmen hade blivit otill-
räckliga och plantskolan för första distriktet 



förlades i O k n a men kom efter några år att flyt-
tas ti l l Aneby. Då distriktsindelningen ändra-
des 1898 flyttades växthuset i Liljeholmen till 
Vär tan . 1901 anlades plantskola i Boden som 
dock kom att flyttas ti l l Hednoret redan 1903 
(ibid). 

Ovan. Utställning 
av trädgårdar och 
parker i Luleå 
1935. 

Växtdepå avser en komplett anläggning för 
odling, hantering, lagring och distribution av 

växter och kan som Sundius förklarar omfatta 
växthus, dr ivbänkar och plantskola och får man 
anta även lagrings- och uppställningsplatser och 
arbetsytor i lämplig anslutning till lastplatser och 
spårområden. 

Växthusanlägg-
ningen i Vårtan 
några år efter 

flytten. Hade det 
praktiska fördelar 
med en växtdepå 
nära hamnen: 
Hur mycket växt-
material kom den 
vägen? 

1939 fanns det fem växtdepåer vid SJ . Värtan, 
Alingsås, Hässleholm, Östersund och Boden. 
Från de privata järnvägsbolagen tillfördes växt-



depåerna i Borås (1940)19 och Åmål (1948) .20

Vårtan lades ner och ersattes med en ny depå i 
Öreb ro (1951). Av de privata växtdepåerna blev 
Borås kvar till 1962 medan Åmål lades ner re-
dan efter några år (1953). Detta skedde efter en 
rationaliseringsutredning som ledde till att även 
Alingsås, Ös te rsund och Boden lades ner. Efter 
Borås nedläggning fanns bara Örebro , Hässle-
holm och Österås (utanför Långsele) kvar. De 
norr ländska växtdepåerna ersattes av Österås 
1953 (SJ 1962). 

P Å Ö S T E R Å S 

En av vårt lands modernaste 
växtdepåer håller på att 

uppföras i det na tursköna ö s -
terås i Ångermanland. SJ har 
som bekant i produktivitets-
befrämjande syfte dragit in de-
påerna i Boden och Östersund 
och slagit samman dem t i l l en 
i  Österås. V i d SJ-nytts besök 
där en av de kalla vårdagar , 
som varit så vanliga i år, hade 
man ännu inte blivit riktigt 
färdig med alla anordningar, 
men blommorna frodades i sina 
dr ivhusbänkar . Man hade för 

tillfället, berät tade förste t räd-
gårdsmästare Harald Kellgren, 
110.000 växter i kruka och 
70.000 utan kruka. Andra siff-
ror: 1.500 bänkar , av v i lka 
1.200 är e luppvärmda, bassäng 
med 30.000 liter tempererat vat-
ten, en vattenspridare, som på 
tre timmar bevattnar 1.200 föns-
ter med 6 mm och som sköts 
av en man, vi lken bara flyttar 
spridarna. Den konstgjorda be-
lysningen i växthusen, som 
blir t idsinställd och skall sköta 
sig själv, installeras i h ö s t.

SJ-nytt 1953. Harald Kellgren som nämns i notisen kom senare att sitta med i SJ:s utredning om planteringsväsen-
dets framtid. 

SJ-utredningen (1962) drar åt snaran om 
järnvägens anrika planteringsväsende. Man 
konstaterar med en rad argument och siffror att 
verksamheten är olönsam, otidsenlig och måste 
förändras radikalt. D ä r e m o t levererar inte utred-
ningen någon egentlig idé om framtiden. Man 
konstaterar att t rädgårdsanläggningarna vid SJ 
har gott anseende men att det nu är tid att "tona 
ner" verksamhecen och förbehålla mer påkostade 
anläggningar til l de ur trafik- och turistsynpunkt 
viktigaste stationerna (ibid.:18-19). 

1967 lades depån i Öreb ro ner. Depån i Häss-
leholm avvecklades efter 97 år från 1 jul i 1973, 
som den sista i SJ:s rikstäckande växtdepåsys-
tem. D ä r m e d upphörde en drygt 100-årig tra-
dition och en kulturepok gick i graven (Pålsson 
2005) .21

M å r t e n Sjöbeck och Enoch Cederpalm 

Under perioden från slutet av 1920-talet och 
fram till tidigt 1950-tal verkade Mår ten Sjö-
beck (1886-1976) inom SJ . Hans huvudupp-
gift var att skildra de svenska landskapen med 
"utgångspunkt från statsbanorna". Detta var den 
gemensamma underrubriken på dessa häftade 
resehandböcker som då var mycket populära och 
såldes i pressbyråkioskerna. Al lmänhetens vetgi-
righet var så stor att de flesta fick tryckas i flera 
upplagor. Från 1937 till sin pensionering 1953 
innehade Mår ten Sjöbeck en specialinrättad 
tjänst som byråchef vid Järnvägsstyrelsen med 
uppgift att skriva landskapsböcker. H a n räknas 
idag som en viktig pionjär inom markhistoria 
och kulturlandskapsforskning. 

Mår ten Sjöbecks landskapsböcker handlar i 
liten uts träckning om järnvägar och i stor ut-
sträckning om landskapet och dess historiska 
utveckling. Sjöbecks uppgift var inte heller att 
förmedla information om järnvägsanläggning-
en. Snarare utgör järnvägen Sjöbecks utsikts-
punkt. 1938 gav SJ ut Inlandsbanan Natur och 
Bebyggelse. Skriften bygger på Mår t en Sjöbecks 
inventeringar och bilder från sommaren 1937, 
samma år som Inlandsbanan var färdigbyggd och 
invigdes. I skriften finns några referenser i text 
och bild till trädgårdar och parker som bör vara 
ritade under slutet av Enoch Cederpalms verk-
samhetsperiod. 

19. Förstatligandet av Borås-Herrljunga järnväg och 
Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg. 
20. Förstatligandet av Bergslagernas järnvägar, se även av-
snittet om de privata järnvägarnas organisation för parker 
och planteringar. 
21. Mikael Pålsson gjorde i sitt examensarbete SJ i Pa-
radiset (2005) en god sammanfattning av systemet med 
växtdepåer och plantskolor. 

Var vi har Sjöbeck behöver inte tvekas om. 
H a n inleder framställningen med att konstatera: 
"Inlandsbanan utgör ett nationellt syftande pion-

järföretag i kulturutvecklingens tjänst och bör be-
dömas som ett sådant" (Sjöbeck 1938:7). Sjöbecks 



o m d ö m e ger också 
en sammanfattande 
beskrivning av vad 
som menades med 
begreppet "kultur-
bana" som användes 
vid denna tid. H a n 
fortsätter sedan ge-
nom att i två bild-
texter lämna kom-
mentarer till det 
som uppenbarligen 
hör till planterings-
väsendets verksam-
hetsfält. 

Sjöbecksperspek-
tiv är breda. H ä r 
råder ingen tvekan 
om god planering 
är en förutsättning 
för både tekniken 
och livet omkring 
och inte minst att 
natur och kultur 
hänger ihop. 

Det blommar i Örebro 
En av SJ:s största växtdcpåer och den därtil l kanske moder-

naste ligger strax utanför Örebro Södra på linjen mot Svarta. 

Den har funnits där sedan 19 48 och sedan växtdepån vid Värtan 

lades ned har Örebro-anläggningen vuxit i snabb takt. Nu har 

man 5 växthus och ett stort förbindningshus med expedition, 

som bi a härbärgerar förste t rädgårdsmästare PA L i n d b e r g  , 

manskapsrum, förrådsrum och arbetsrum. Hela depån omfattar 

inte mindre än 40.000 m- och ett 10-tal man hjälps åt att sända 

ut bl a ca 100.000 krukväxter och förse hela första och ättonde 

distrikten med blommor av allehanda slag. Redan nu finns 520 

e ldr ivbänkar och antalet skall Ökas inom den närmaste tiden. 

300 kallbänksfönster har man också och plantskolan skall ut-

vidgas så man hoppas snart kunna vara helt självförsörjande. 

SJ-nytt på 1950-talet. 

Det var full rusch i växtdepån när SJ-nytt hälsade på. Överst 
packar Helge Obbel orh Gunnar Eriksson begonior. Harry 
Eriksson ler i kapp med solen och 1 trädgärdsm P A Lindberg 
beundrar ett praklexemplar fikonträdel. I undre raden arbelar 
Georg ach Tore Karlsson i ett av växthusen. T h en växthusvg

Gösta Reuterswärd 
- guldålder och 
rationaliseringar 

Den svenska mo-
dellen, folkhems-
bygge och välfärds-
år inbegriper den 
svenska järnvägen 
på ett självklart sätt. 
Begreppet "hela fol-
kets järnväg" tillkom som en reklamslogan under 
sent 1930-tal (Andersson-Skog, Ottosson 1999). 
Det är först då som järnvägen också blir hela fol-
kets järnväg och en av grundbultarna i den svens-
ka modellen paradoxalt nog under ett kvartssekel 
av omfattande nedläggningar av det förstatligade 
nätet. Det är först från slutet av 1930-talet som 
järnvägssystemet hat fatt förutsät tningarna att 
bli "hela folkets järnväg". Denna reklamslogans 
tillkomst sammanfaller också i stort med Gösta 

Reuterswärds tillträde som ttädgårdsdirektör. 
Järnvägssystemets passform i folkhemmet är 
från början mer ideologisk än fysisk. Järnvägens 
placering i staden och dess arkitektur reflekterar 
knappast tiden och tidsandan. Den anpassning 
som sker gäller i stort järnvägens utemiljö. "Hela 
folkets järnväg" kommer också under de följande 
decennierna (1938-1960) att utformas i enlig-
het med Reuterswärds gestaltningsmässiga idéer. 
Den tid som följer, som i vissa sammanhang kal-



las rekordåren, är en kort period (1945-1974) 
av extrem tillväxt och förändrar på en rad sätt 
förutsättningarna för järnvägen form och fysiska 
organisation.22

Gösta Reuterswärd til l trädde sin post som 
trädgårdsdirektör ett drygt år före andra världs-
kriget. H a n satt sedan kvar till årsskiftet 1960/61 
och var 68 år när han l ämnade uppdraget. Reu-
terswärd hade både under och efter sin verksam-
hetsperiod vid SJ en stark position som folkbil-
dare och var en "uppskattad föredragshållare 
på temat männ i skor och växtet" (Gustavsson 
2001b:37). H a n var med dagens språkbruk en 
"trädgårdsprofil". Han fick också uppleva en rätt 
paradoxal och abrupt skillnad från start till mål . 
Planteringsväsendet framstod fortfarande under 
kriget och strax efter som en väletabletad och 
inte särskilt ifrågasatt verksamhet. Gös ta Reu-
terswärd hann också med att genomföra större 
eller mindre förändringar vid 2 000 av landets 
3 000 stationsplanteringar (Gustavsson 2001) . 
Det skedde i huvudsak fram till 1950 (SJ 1962) 
Världskrigets isolering och al lmän mobilisering 
bidrog säkerligen också till att Reuterswärd kun-

de fortsätta sitt projekt tämligen ostörd. Nytto-
odlingen behövdes ju i folkhushållet även under 
kriget. Under Reuterswärds första år ökade ock-
så utplanteringen av perenner med det dubbla 
(ibid). 1943 planterade man ut 82 000 perenna 
och 319 000 ettåriga växter. Efter kriget började 
dock saker att h ä n d a ganska snabbt och SJ drab-
bades av ekonomiska problem med åtföljande 
krav på rationaliseringar. Utplanterandet av 
växter verkar dock ha fortsatt öka under Reuter-
swärd och 1952 gavs direktiv att produktionen 
av ett- och tvååriga krukodlade rabattväxter 
skulle minskas från 450 000 till 325 000. N i -
vån verkar därefter ha varit relativt konstant. I 
t rädgårdsutredningens nulägesbeskrivning 1962 
ser man dock att utplanteringen av perenner har 
minskat till 19 000 i antal. 

22. Tillväxtperiodens slut markeras av oljekris och kris i 
basindustrierna (Jörnmark Ramberg 2004). 

"Järnvägens anläggningar bliva i ödemarker genom planeringen och ordningen ofta förebildliga för den fortsatta ut-
vecklingen. God planläggning fån början blir ett viktigt järnvägstekniskt som allmänt socialt problem. — Lappland. 
Avavikens järnvägsstation på sträckan Sorsele-Arvidsjaur" (Sjöbeck 1938:12). 

Hos Gösta Reuterswärd verkar den tidigare 
upplysningsandan ha smält samman med folk-
hemmet och dess folkbildningsideal. Han var 
"okrönt blomsterkung" (Gustavsson 2001:16) 
med många vänner och tillskyndare både inom 
och utom järnvägen. Att bokstavligen dränka 
järnvägssystemet i blomsterprakt kunde dock 
inte i längden vara en lösning på SJ:s ekonomiska 
men också redan då strukturella problem. Man 



u p p m ä r k s a m m a d e problemet med överblivna 
ytor och det sägs i en utredning från 1962 att "SJ 
äger på flera platser mark, som ej torde erfordras 
nu eller i framtiden" (SJ 1962:16). Rationalise-
ringar låg i tiden och var tillsammans med krav 
på ökad effektivitet huvudkravet i trädgårds-
utredningen (SJ 1962). Man kommer fram till 
att det är en verksamhet som bör tonas ner. Per-
sonalen hade också, allt eftersom olika rationali-
seringar genomförts , fått allt fler arbetsuppgifter. 
Att sköta planteringar och hålla snyggt i rabatter 
uppfattades mot slutet som en börda. N ä r plan-
teringsväsendet till slut avskaffades 1972/73 drog 
många en lät tnadens suck. 2  3 Planteringsväsendet 
uppfattades av många som otidsenligt, en kvar-
leva från en svunnen tid, något som inte hade 

med det moderna att göra. Dess försvinnande är 
logiskt sett mot den bakgrunden. 

"Parkomgivningen har gestaltats av Inlandsbanan på grundvalen av den till platsen knutna växtligheten. Den åda-
galägger, att Lapplands självvuxna flora icke är okänslig f ör humanisering. Stolpboden, ett vackert inslag, kvarstår 
sedan tiden fö re järnvägsbyggnaden. Bevarandet utgör en förebildlig gärning. — Storumans järnvägstation"(Sjöbeck 
1938:13). 

Samhäl ls förändr ing och n e d g å n g 
Under 1960- och 70-talen expanderar bilismen. 
Den plats stationen tidigare tagit behövs i många 
fall till en ökande biltrafik. Järnvägen får maka 
på sig och det är många som tvivlar på järnvägen 
som transport idé. SJ:s generaldirektör Er ik Up-
mark skrev 1967: 

SJ hoppas därmed öka förståelsen för föreragets 
genomgripande omdaning till ett transportföretag 
med mera specialiserade men icke desto mindre 
fortfarande väsentliga uppgifter inte blott i dagens 
utan också i ett än mer utvecklat bil- och flygsam-
hälle.2 4 

23. Börje Thoursie, civilingenjör och chef inom SJ, eld-
själ bakom Sveriges Järnvägsmuseum och med personliga 
minnen av Gösta Reuterswärds framfart. Bland annat då 
en stins i Storvik hade utformat en plantering efter eget 
huvud. Reuterswärd beordrade omedelbar borttagning av 
denna "kattgrav". Thoursie menade också att trädgårds-
verksamheten hade blivit för mycket i en allt mer rationa-
liserad verksamhet. 

24. Vad pågår och planeras inom SJ? En information av SJ:s 
styrelse om rationaliserings- och utvecklingsarbetet. Utgiven i 
augusti 1967. 

Arvet efter p lanter ingsväsendet 

Den yttre järnvägsmiljö, vars efterlämningar 
och avtryck vi idag försöker förstå och tolka var 



alltså i över ett sekel en självklar del av järnvägs-
organisarionen, till gagn och glädje för dess an-
ställda såväl som för resenärer och medborgarna 
i a l lmänhet . H ä r spreds kultur och hög moral 
enligt tidens statsidealistiska anda i noga regle-
rade former.2  5 

Vad h ä n d e då med detta g e n o m t ä n k t a system 
och varför försvann den med så paradoxalt få 
ef ter lämnade spår? F ö r u t o m att u temil jön har 
en biologisk livscykel är den också påtagligt in -
stabil av andra skäl, i synnerhet i en teknisk pro-
dukt ionsmi l jö , vilket jä tnvägen liksom andra 
industriella miljöer är. P rodukt ionsmi l jön un-
derställs aldrig någon estetisk b e d ö m n i n g när 
nya tekniska krav tillkommer. Den arkitekto-
niska möjl igheten finns när mil jön etableras, 
i långt mindre grad senare när arkitekten inte 
finns till hands eller helt enkelt inte tillfrågas. 

Teknikförändringar och skiften är den vikt i-
gaste men också långsammast verkande föränd-
ringskraften. De bakomliggande idéerna som 
bottnade i det borgerliga samhällets bildnings- 
och kultursyn blev också problem som förstärk-
tes över tiden. Planteringsväsendets och dess 
trädgårdsdirektörers sociala, fostrande hållning 
har dålig passform mot samhällsutvecklingen 

i stort där statsidealismen försvagas starkt efter 
1900 (Aronsson 1999). 

Gösta Reuterswärd vid stoppbocken. 

Planteringsväsendet n ä m n s knappast i arbe-
tarrörelsens historieskrivning. Det är banvaktar-
socialismen och järnvägsfolkets tidiga fackliga 
medvetenhet som skildras. I Svenska järnvägs-
mannaförbundets tidskrift Signalen, förekom-
mer fa referenser till planteringsväsendet undet 
Reuterswärds period som trädgårdsdirektör. 2 6

I de illustrerade årskrönikorna under 40-talet 
skildrades fortfarande planteringsväsendet med 
inslag av den idealistiska folkuppfostran som 
också präglar mycket av Gös ta Reuterswärds 
författarskap i övrigt. Man kan tänka sig att for-
muleringen "blomsterrikedom vid godsmagasi-
net bidrager till trivsel i arbetet" (se illustration 
ovan) tillsammans med en bild (sid. 125) på en 
man som kör en handskot tkärra snarast fung-
erade som provokation än som reklam för vackra 
planteringar i arbetsmiljön. 

Under senare delen av 1940-talet och 50-talet 
började både verklighet och ideal att förändras 
i rask takt och skildringarna av planteringsvä-
sendets petsonal och Gösta Reuterswärd själv i 
SJ-nytt (SJ:s officiella tidning) är sporadiska, de 
trängs med skildringar av ny spännande järn-
vägsteknik och andra tecken på mer materiella 
livsmål, även för järnvägsmän och deras famil-
jer. 2 7 Att titta på tåg och sitta i en fin park hör 
1800-talet t i l l , nu ska man ha en ny Volvo PV 
och åka på semester. Plantetingsväsendet bär 
med sig gamla och föråldrade ideal långt in i 
folkhemsbygget och det expanderande bilsam-
hällets tid. 

25. Med ändamål att förverkliga statens idé (NE). 

26. Genomgång av årgångar 1940 till början av 1970-
talet. 
27. SJ-nytt nr 5 1945 skriven på danska (!) om de svenska 
järnvägarnas planteringar och 6-7 1957 om Gösta Reu-
terswärd själv samt ett antal mindre artiklar om verksam-
heten på olika plantskolor/depåer. 

Planteringsväsendets försvinnande kan dock 
inte bara hänföras till perioden efter 1945 med 
bilismens expansion och järnvägens bristande 
lönsamhet. Det finns också en mer  långsamt ver-
kande process som hade grundlagts redan under 
1910-talet då grunden för fria personalbostäder 
och andra naturaförmåner ändrades. Därefter 
följde beslutet att ta bort tjänstebostadssystemet 
1920 (Pålsson 2005, Varenius 1931). Fritidsför-
bund, frikort och semesteranläggningar har dock 
funnits kvar under lång tid som en grund för 



järnvägsfolkets kollektiva identitet och ställning 
i det svenska samhället. 

F ö r u t o m det generella ansvaret att tillvarata 
historien och dokumentera den väcker också 
planteringsväsendet och järnvägens tidigare roll 
andra frågor. Ar det ta tämligen bor tg lömda plan-
teringsväsende användbar t i den moderna järn-
vägens omvandling och förnyelse? På vilka sätt 
kan man återbruka en sådan tradition och hat 
den något att tillföra järnvägens varumärke? Frå-
gan känns också högaktuell i det nya Trafikverket 
där nya yrkeskulturer och kanske så småningom 
en gemensam verkskultur växer fram. 

Under skrivandet har också ett antal andra 
frågor dykt upp som av tids- och utrymmesskäl 
fått lov att förbli obesvarade. T i l l exempel vilka 
kopplingar som fanns mellan Samfundet för hem-
bygdsvård, vägbyrån (landskapsbyrån) och SJ:s 
planteringsväsende? Vi lka yrkesmässiga kontaktet  
fanns däremellan? Vi lka kopplingar fanns mellan 
Svenska Turistföreningen och SJ:s fritidsförbund. 
Överströmningen av järnvägsfolk till koloni-
trädgårdsrörelsen är också en intressant fråga, 
liksom det faktum att många SJ-trädgårdsskolade 
personer gick över till arbeten i kommunal park-
förvaltning och andra "gröna jobb" efter 1973. 
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