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ABSTRACT 
The Swedish state railway had a great impact on the Swedish society during the late 19th century 
and early 20th century. Both in terms of new communication and development of standard time, 
but also by educating the people about plants through their plantations. Over the years, many 
have written about the state railways, focusing on everything from individual stations to the 
organization in its entirety. However, the plant material in itself is less researched. Therefore, 
this study aims to examine the annual reports that the Swedish State Railways' garden director 
wrote regarding the railway organization for gardening. The purpose is to see if the reports can 
provide additional information about which plants were used in plantations and gardens around 
the railway environment. Furthermore, to distinguish in which way the development from 
annuals to perennials presents in the material and if more information related to the organization 
for gardening can be detected, such as pruning or planting. The focus of the study lies on the 
years when Agathon Sundius (1852-1910) was garden director, mainly the time between 1891-
1906. With a delimitation to six years during the selected time, this study uses archive, literature 
and qualitative studies to answer the posted questions. The research material consists of 
anniversary books and photographs, where the information was compiled into diagrams and 
tables. The results show that the change from annuals to perennials can be seen trough planting 
lists and small notes made by Sundius. Likewise, the results show that information regarding 
tasks, like cropping, could be found in the material. Sundius' annual reports provided a better 
understanding of the plant material used in the plantations, but they did not provide much 
insight into where specific plants were planted. Future research should analyze the remaining 
years, review the plant lists with greater precision and compare the reports with similar works.   
 
 
Titel in original language: En undersökning av SJ:s årsberättelser 1891-1906 - Utvecklingen 
från annueller till perenner 
Language of text: Swedish 
Number of pages: 40 
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Förord 
 
En av anledningarna till varför jag sökte mig till utbildningen från början var min kärlek till 
historia. I tidiga tonåren var jag bestämt besluten att läsa arkeologi efter gymnasiet. Istället 
blev det ett års studier i historia vid Göteborgs universitet i kombination med arbete. Tanken 
om att vilja fortsätta med en historiskt riktad utbildning fanns alltid kvar, fram tills dagen jag 
och en kollega började diskutera framtida studier kopplade till våra intressen. I detta samtal 
växte tanken om en trädgårdsutbildning fram, samtidigt som intresset för historia fanns kvar. 
Tack och lov för mig fann jag en utbildning där de kombinerades.  
 
Historia har genom studierna varit den bit jag funnit intressantast, hur olika stilar och växter 
har påverkat samtiden på olika plan och allt där emellan. När examenskuren sedan skulle 
börja hade jag ingen vidare uppfattning om vilket ämne jag skulle skriva om. Först när Inger 
Olausson hänvisade till Anna Lindgrens lista över potentiella uppsatsämnen kopplat till 
Statens Järnvägar fick jag en indikation om vad jag ville skriva om. Järnvägar och tåg har 
varit en del av mitt liv ända sedan barnsben, då morfars största intresse i livet var tåg. Hemma 
i lägenheten hade han ett rum dedikerat till en modelltågbana som jag tyckte var rolig att leka 
med, allra främst de små gubbarna. När jag sedan började utbildningen fann jag våra lektioner 
om stationsplanteringar väldigt intressanta och Lindgrens lista väckte nytt liv i mitt intresse. 
Utöver mitt intresse för historia har jag alltid tyckt om att sortera och jämföra fakta, vilket är 
anledningen till att valet av ämne landande på årsberättelser skrivna av SJ:s trädgårddirektör 
Agathon Sundius mellan åren 1891-1906. Här i fanns chansen att kunna kombinera historia, 
Statens Järnvägar, växtmaterial och sortering. Efter mycket fram och tillbaka gällande 
inriktningar på själva årsberättelserna lyckades jag tillslut forma denna uppsats.  
 
Jag vill tacka min handledare Maria Löfgren för att du med din genuina entusiasm har 
uppmuntrat mig till att fortsätta utforska de många infallsvinklar och problemformuleringar 
som har uppstått under arbetets gång. Jag vill även rikta ett tack till järnvägsmuseets 
forskningssammordnare Anna Lindgren, vars lista på potentiella teman gjorde denna uppsats 
möjlig. Tack för att du tagit dig tid att svara på mina oändliga frågor och ett extra tack till dina 
kollegor för det material de bidragit med.  
 
Tack även till er lärare, elever med flera som på något sätt varit en del av dessa tre åren på 
utbildningen! 
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1. Inledning 
Under 1800-talets andra hälft och början på 1900-talet hade Statens Järnvägar en viktig roll i 
det svenska samhället. Både i form av nya transportmedel, men även den inverkan de hade på 
vår standardtid, innan järnvägens behov av en gemensam tid var Sverige indelat i olika 
tidszoner, och telegrafen (Rosander 2005, s. 34). Ett flertal arbeten och studier har genomförts 
där författarna fokuserat på enskilda stationer, SJ:s historia, specifika årtal, personer kopplade 
till organisationen eller arbeten om SJ:s planteringsväsende. Likaså har gestaltningsförslag 
byggda på dåtida litteratur och material genomförts till stationer. Däremot är växtmaterialet 
som användes på stationerna i sig mindre undersökt. Likt järnvägsmuseets 
forskningssamordnare Anna Lindgren (2020) skriver i sin licentiatuppsats har många studerat 
parkernas viktiga roll i den svenska trädgårdshistorien, men få har haft växtmaterialet och 
planteringarna som huvudfokus. I uppsatsen fokuserade Lindgren på åren 1850–1870 och 
hennes nuvarande projekt är inriktat på tiden efter år 1950.  
 
Därmed kommer denna uppsats beröra åren 1891–1906, som nästintill är outforskade och därför 
behöver undersökas1. Studien kommer beröra Statens Järnvägars (SJ) planteringsväsende åren 
1891–1906 under trädgårdsdirektören Agathon Sundius (1852–1910) ledning, vars 
huvudarbete kretsade kring att överse trädgårdsmästare och planteringar i SJ:s distrikt. Studiens 
huvudfokus kommer vara på Sundius årsberättelser skrivna till SJ:s styrelse vid årsskiftena, 
med ett riktat fokus på de inventerade växtlistorna och relevant information skriven i början av 
årsberättelserna. Därtill kommer annat material berörande SJ likaså granskas för att kunna 
styrka årsberättelserna eller infallsvinklar och diskussioner som kan uppstå. Materialet i fråga 
gäller Statens Järnvägars jubileumsutgåvor, publicerade år 1906 och 1956, en bok skriven till 
150-årsjubileet och SJ:s föreskrifter skrivna mellan åren 1879–1902.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Undersökningen av årsberättelserna genomförs för att ge en klarare bild över vilket 
växtmaterial SJ:s planteringsväsende använde sig av, utvecklingen av växtmaterialet i sig, samt 
information kopplat till det dagliga arbetet med planteringarna. Syftet och målet med studien 
är att se om det går att utläsa i årsberättelserna vilken form av växter som användes vid 
järnvägsstationerna i de olika distrikten och om de kan ge inblickar i verksamhetens helhet, likt 
skötsel och plantering med mera. Ytterligare material i form av uppsatser, artiklar och böcker 
används för att klargöra frågor vilka kan uppkomma vid studier av berättelserna. Vidare är 
tanken att se om det går att se dåtidens trender genom en större förändring i tid. Framförallt 
utvecklingen från annueller till perenner i planteringarna.  
 
För att försöka nå målen och få svar på syftet har följande frågeställningar använts: 

• Vilket växtmaterial användes av SJ i olika planteringar åren 1891-1906? 
• Hur såg utvecklingen från annueller till perenner ut med årsberättelserna som källa?  
• Vilken ytterligare information om planteringsväsendet kan ses i materialet? Exempelvis 

info kopplat till planteringarna och växtmaterialet likt skötsel och uppdragning. 
 

1.2 Avgränsningar 
Med anledning av att Agathon Sundius tidigaste och sista årsberättelser inte har hittats1 kommer 
den historiska undersökningen begränsas till åren mellan 1891-1906. Därtill kommer endast 
var tredje år studeras; 1891, 1894, 1897, 1900, 1903 och 1906. Denna avgränsning görs med 

 
1 Anna Lindgren. Forskningssamordnare vid Järnvägsmuseet. Zoomsamtal 21 januari 2022.  
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tanke på tiden för uppsatsskrivandet, där begräsningar gjorts för att undersökningen ska hinnas 
med och materialet ska gås igenom tillräckligt mycket för att finna relevant information till 
undersökningen. Ytterligare avgränsningar har skett genom att försöka framställa en helhetsbild 
av distrikten med ett större fokus på information kopplat till växtmaterial i årsberättelserna. 
Beslutet att göra en halthetsbild togs efter att jag sammanställt växtlistorna (se bilagor) och 
började läsa Sundins inledandeberättelser. Vid läsning av dessa hade jag svårt att välja min 
inriktning, eftersom jag ansåg att allt var intressant att gå igenom, därmed valet av en 
helhetsbild. Däremot har kostnadsnoteringar och enskilda stationer inte fått ett större fokus. De 
inledande texterna Agathon Sundius har skrivit i berättelserna kommer användas till att fånga 
helhetsbilden av planteringsväsendet. Växtmaterialet i sig har avgränsats till att undersöka 
annueller och perenner, medan frukt, bär, träd och buskar har inte gåtts igenom med samma 
precision av mig och är medtaget på ett fåtal undersökningsmoment.  
 
1.3 Begrepp 
I arbetet kommer ett antal begrepp användas, vilka behöver definieras eller förtydligas. 

• Ettåriga blomsterväxter, sommarblommor och annueller används synonymt med 
varandra. 

• Planteringsväsende och trädgårdsväsende åsyftar samma organisation.  
• Fleråriga blomsterväxter och perenner används synonymt med varandra. 
• Statens Järnvägar och förkortningen SJ används synonymt med varandra. 
• Tapetmaneer, Tapetrabatt/Tapetgrupper, blomsterlist och rundlar är namnet på de 

konstellationer/former av växtplanteringar som användes i SJ:s planteringar.  
 

1.4 Forskning och kunskapsläge 
En mängd information kring SJ:s trädgårdsorganisation, likt ritningar och listor över ornament, 
sägs ha varit förlorat sedan flera decennier tillbaka (Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011; 
Rosander 2005). Redan på 1990-talet skrevs texter om SJ där kunskapsluckorna togs upp, likt 
konstvetaren Catharina Nolins avhandling Till stadsbornas nytta och förlustande: den 
offentliga parken i Sverige under 1800-talet (1999) och Fil. Dr i landskapsarkitektur Åsa 
Klintborg Ahlklos artikel SJ rabatter – Statens järnvägar som förmedlare av trädgårdskultur 
(1993). Samma antagande fortsatte under 2000-talet vilket kan ses i agronomen Charlotte 
Lagerberg Fogelberg & hortonomen Fredrik Fogelbergs artikel One hundred years of gardening 
for public service: the horticultural heritage of the Swedish State Railways (2011). De senaste 
åren har dock Anna Lindgren med sin licentiatuppsats Planteringar vid järnvägen: funktion 
och organisation under stambanornas första tid (2020, s. 15) börjat motbevisa påståendet. 
Främst i form av nya metoder som använts för att finna material vilket varit sorterat under andra 
kategorier än vad man tidigare trott. Ett arbete utfört och framtaget av Anna Lindgren m.fl. på 
järnvägsmuseet. Idag finns material i form av årsskrifter, årsberättelser, fotografier och annat 
arkivmaterial. Detta material har i samband med annat material från Statens Järnvägar bidragit 
till ett flertal texter om järnvägarnas historia. I arbetena har olika stationer legat i fokus, 
planteringsväsendets roll inom SJ, inventeringar har genomförts, specifika årtionden har 
studerats likt i Anna Lindgrens (2020) licentiatuppsats, samt att historiska undersökningar 
genomförts via kandidatuppsatser. Många av dessa arbeten och studier har fokuserat på 
stationernas helhet och gestaltningsförslag byggda på dåtida litteratur eller SJ:s uppgång och 
fall. Däremot är SJ:s noteringar om växtmaterialet som användes vid stationerna i sig mindre 
undersökt.   
 
Lindgrens (2020) licentiatuppsats, vilken nämns ovan, är exempel på ett tidigare arbete om 
Statens Järnvägar. Här fokuserar Lindgren på järnvägarnas första 20 år, 1850-1870. Även om 
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detta är en tid innan åren 1891-1906, vilka ligger i fokus för denna uppsats, är hennes text en 
viktigt källa att hänvisa till. Lindgren berör åren med uppbyggandet av stationer och rälsar, 
samt hur planteringsväsendet såg ut och organisationens utveckling. En lättare överblick av 
växtmaterialet görs i form av att nämna olika träd och buskar som planterades, grässådder och 
skyddsplanteringarna i samband med en utförlig redovisning av planteringarnas roll och 
utveckling. Vidare görs en överblick av trädgårdsdirektörerna Olof Eneroth och Frey Hellman 
och deras tid hos SJ, vad de bidrog med och vilket sätt de arbetade på.  
 
Duon Lagerberg Fogelberg och Fogelberg har publicerat ett antal arbeten i form av artiklar och 
böcker gällande Statens Järnvägars organisation. Artikeln One hundred years of gardening for 
public service: the horticultural heritage of the Swedish State Railways (2011) berör 
planteringarnas påverkan på omvärlden och hur de var strukturerade, i samband med hur 
dåtidens ideal och samhällssituationer formade och påverkade planteringarna. Lagerberg 
Fogelberg och Fogelberg skriver en del om banvakternas trädgårdar och hur de fick möjlighet 
att plantera eget material, samt direktörernas olika inriktningar och ideal på växtmaterialet. Likt 
tidigare nämnda arbeten tar även duon upp en del av järnvägens historia och utbredning. I deras 
artikel Parker och planteringar - om Statens järnvägars trädgårdsväsende under hundra 
år (2007) publicerad i Järnvägens årsskrift, står det om hur ritningar utfördes över 
planteringarna, med en inriktning på organisationen efter 1910-talet. Ett större arbete utfört på 
uppdrag av banverket, tillsammans med järnvägsmuseet, är Lagerberg Fogelberg och 
Fogelbergs Järnvägens trädgårdskultur - att återskapa banvaktstugans trädgård. Ett projekt 
utfört på uppdrag av Banverket (2008). Projektet utfördes mellan år 2005–2007 där syfte var 
att finna information om trädgårdsväsendet kopplat till planteringsskisser, växtmaterial och 
eventuella bevarade planteringar. Det slutgiltiga målet var att kunna presentera tillräckligt med 
underlag till ett gestaltningsförslag. Under arbetet utfördes arkivstudier där sökord likt 
distriktträdgårdsmästare och planteringsväsendet användes, vilket resulterade i material likt 
korrespondenser (Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2008).  
 
Ett exempel på en kandidatuppsats skriven av elever på Trädgårdens hantverk vid Göteborgs 
universitet är Fiona Trainors (2018) kandidatuppsats ”De bortglömda trädgårdarna: 
Järnvägsplanteringar längs Karlsborgsbanan under 100 år”. Här gör Trainor en historisk 
överblick av Karlsborgs station och Tibro mellan åren 1879–1973. Via studier av fotografier 
och nutida inventeringar påvisar Trainor utvecklingen av stationsmiljöerna och samhällets 
användning av parkerna, samt hur SJ anlade ytorna. Därtill har Trainor även undersökt hur 
planteringsväsendet arbetade och var uppbyggt. Ytterligare exempel på en kandidatuppsats är 
Rasmus Widegrens (2018)”SJ:s planteringsväsende: en historisk studie av dess växtmaterial 
och stilideal 1930-1950” som är inriktad på trädgårdsdirektörerna Enoch Cederplam (1867-
1938) och Gösta Reuterswärd (1892-1980) arbete inom SJ:s planteringsväsende. I arbetet tas 
SJ:s trädgårdsdirektörer och deras stilideal upp som bakgrund för att sedan gå över till den valda 
tiden. Till studien har Widegrens tittat på ritningar med angivet växtmaterial både från 
Cederpalm och Reuterswärd.  
 
1.5 Metod och material 
Till arbetet har en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie genomförts med hjälp av olika 
material, vilka är presenterade nedanför.  
 
1.5.1 Arkivstudier/digitalt 
Arkivstudien har genomförts i form av årsberättelser, fotografier och föreskrifter. 
Årsberättelserna är skickade av statens järnvägsmuseums forskningssamordnaren Anna 
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Lindgren, medan föreskrifterna är skickade av kollegan Christina Engström. Årsberättelserna 
(Statens Järnvägar (SJ) Årsredogörelse 1891-1906) har lästs och växtlistorna i dem har 
transkriberats över till excel-filer för att lättare kunna tolka informationen. Föreskrifterna har 
använts för att framställa personalens olika roller och uppgifter i planteringsväsendet, kopplat 
till informationen från årsberättelserna och övrig litteratur. Fotografier har studerats på Digitalt 
Museum för att finna relevanta foton till studien, här har samlingarna Fogelbergs samling och 
Järnvägsmuseets foton studerats. Den tidigare är gjord av Charlotte Fogelberg Lagerberg och 
Fredrik Fogelberg med inskannat material från Riksarkivet och Landsarkiven i samband med 
deras projekt för Banverket och järnvägsmuseet (Lindgren 2019). I samlingen har 
stationsritningar från åren 1890–1910 tittats över för att finna material. Järnvägsmuseets egen 
samling har även denna gåtts igenom för att finna foton, här har dock målet varit motiv 
föreställande planteringar och växtdepåer för att kunna visa exempel på dåtidens växtmaterial. 
 
1.5.2 Kvantitativ studie 
För att redovisa samband mellan utvecklingen under tid har tabeller och diagram gjorts som en 
del av den kvantitativa undersökningen. I dessa redovisas växtmaterialets utveckling i samband 
med att fler stationer anläggs och påvisar även skillnaden mellan SJ:s egna uppdragna växter 
och inköpta växter. Till grund ligger de transkriberade och sammanställda växtlistorna, 
tillsammans med övriga uppgifter från de använda årsberättelserna i arkivstudien.  
 
1.5.3 Litteraturstudier/Publicerat material 
Litteraturstudier har gjorts för att få en bakgrundsbild till tidigare forskning och SJ:s 
organisationshistoria. Böcker, uppsatser och artiklar har lästs för att finna relevant information 
till den här uppsatsen. Exempelvis har SJ:s jubileumstexter ”Statens Järnvägar 1856–1906. 
Historisk-teknisk-ekonomisk beskrivning” (Welin 1906) och Sveriges järnvägar hundra år: SJ 
1856–1956 (Järnvägsstyrelsen 1956) lästs, tillsammans med boken Järnvägen 150 år: 1856-
2006 (Rosander 2006). Böckerna har gåtts igenom för att få en överblick av hur mycket som 
finns nedtecknat gällande planteringsväsendet, samt få en historisk översikt. Vidare har artiklar 
av agronomen Charlotte Lagerberg Fogelberg och hortonomen Fredrik Fogelberg använts för 
att sammanställa SJ:s bakgrund och tidigare forskning. 
 
1.6 Källkritik 
En underliggande tanke vid läsning och tolkning av årsberättelserna har varit att ett uteslutande 
av växtmaterial kan förekomma. På grund av att årsberättelserna endast benämner det material 
som finns kvar i växthus och trädskolor i slutet av åren, kan annat material ha funnits. 
Exempelvis arter på de planterade sommarblommorna och perenna växterna. Agathon Sundius 
egna tankar och åsikter har även dessa fått spela en stor roll vid läsning av berättelserna och 
hans kapitel i jubileumsboken. Ett kritiskt perspektiv har använts vid läsning eftersom Sundius 
kan ha uteslutit att skriva om det han personligen ansåg oviktigt, låtit sina egna åsikter påverkat 
sina berättelser om tidigare direktörer eller hur planteringsväsendet uppfattades med mera. 
Därtill skriver även Lindberg (2020) hur Sundius kapitel i jubileumsboken har felaktiga 
uppgifter kopplat till år med mera och påvisar andra uppgifter genom hela uppsatsen (Lindgren 
2020, s. 68). Med andra ord har en övervägning av hur Sundius beskriver allt gällande 
sommarblommor, SJ som inspiratör och annat fått göras.  
 
Många av de refererade texterna är till viss del byggda på varandra och/eller har liknande källor 
som författarna byggt sina texter på, vilket påverkar beroendet. Samtidigt har författarna vissa 
egna källor vilket visar att informationen hittats på flera platser, vilket således stärker 
trovärdigheten. Synligheten i källmaterialet bör man tänka på, detta på grund av bristen på 
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varierat källmaterial till följd av att arkiv och dokument sorterats på annat håll för en längre tid 
sedan. På grund av detta kan viktig information som kunnat bidra till en större helhetsbild gått 
förlorad, framförallt i de arbeten och artiklar publicerat innan 2010-talet.   
 
Vid sammanställning och tolkning av växtlistornas uppgifter bör övervägas att antal och 
uppgifter kan skilja sig från originaltexterna. Felräkningar eller feltolkning av texterna i 
Sundius årsberättelser kan ha gjorts av mig när den mänskliga faktorn spelas in. Likaså har 
uppgifter uppskrivna från årsberättelserna på ss. 26-27 inte utvecklats eftersom ytterligare 
information inte gick att utläsa.  
 
1.7 Teoretiskt perspektiv 
Till undersökningen har kulturvårdsperspektivet och trädgårdsvård använts. Maria Flinck 
skriver i Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (2013) hur 
trädgårdsvården är en del inom kulturmiljövården och påvisar att begreppet är en 
sammanställning för bevarande av historiska trädgårdar. I denna undersökning är begreppet 
främst kopplat till kunskapsuppbyggnaden för SJ:s planteringar vilket senare kan kopplas 
samman med gestaltningsförslag eller vidare forskning (Flinck 2013 s. 20). Anna Lindgren 
(2020) beskriver begreppet kulturvård på följande sätt i sin licentiatuppsats:  
 

Kulturvård spänner från praktiska förvaltningsfrågor till teoretiska och kritiska 
perspektiv på kulturarvet, framför allt inom områdena byggd miljö, konservering, 
bygghantverk, park och trädgård. Kulturvård är tvärvetenskapligt och forskning 
genomförs i, genom och om kulturvård. Kulturvård är konsten att bevara, utveckla och 
på ett hållbart sätt använda materiella och immateriella företeelser och objekt 
(Lindgren 2020, s.15). 

 
Citatet har fått vara en vägledande referensram i arbetet kopplat till det historiska 
växtmaterialet med relaterande information. Vad en kan lära sig om de gamla parkmiljöerna 
och hur man i framtiden kan utveckla kunskapen och platserna i sig.   
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2. Bakgrund/Historia 
2.1 Statens Järnvägar: 
Statens Järnvägar tar sin början år 1854 när regeringen beslutade att Sverige skulle få en statlig 
järnväg för att koppla samman och utveckla kommunikationen i landet. Vidare kom detta att 
leda till Sveriges trädgårdsutveckling och trädgårdshistoria genom de parker som anlades kring 
stationerna (Andréasson 2007, s. 30; Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011). De första 
stambanelinjerna, Göteborg-Jonsered och Malmö-Lund öppnades den 1 december 1856, dock 
var detta inte de första järnvägarna i Sverige. Redan år 1849 hade en åtta km lång bruksbana 
anlagts av Fryksta järnvägsaktiebolag i Värmland mellan Frykensjön och Klarälven. Denna likt 
ett antal andra banor, vilka anlades under 1850-talet, brukades av hästar och var till för att 
underlätta frakt av exempelvis timmer. Innan beslut om en statlig stambana togs fick folk från 
bland annat bondeståndet, prästståndet och borgarståndet delta under riksdagens möten för att 
höra det bakomliggande behovet och motiveringarna för en järnväg (Welin 1906a, ss. 19, 42). 
När beslutet gick igenom valde man att anlägga med Stockholm som utgångspunkt och 
fokuserade bygget till där vattenkommunikationer saknades. Efter öppningen av de första 
stambanelinjerna fortsatte arbetet under 1860-talet med östra, norra och nordvästra 
stambanorna, där dem som senast slutfördes under 1870-talet (Welin 1906a, ss. 60–63, 98, 111). 
Under samma tid hade enskilda företag fått lov, med konungens godkännande, att anlägga 
sidospår och banor via en koppling med stambanan (Welin 1906a, s. 52). Till en början var 
banorna fördelade på tre distrikt vilket år 1867 utvecklades till fyra distrikt; södra distriktet, 
västra distriktet, mellersta distriktet och norra distriktet. Innan år 1900 hade både ett femte och 
ett sjätte distrikt lagts till (Welin 1906a, ss. 246-247, 268). Ännu en distriktsändring skedde året 
1898 då sex distrikt återigen blev fyra och 1902 när dessa fyra istället omvandlades till fem (se 
figur 3) (Sundius 1906).  
 

 
 
Trädgårdsväsendet var en del av SJ organisationen från första stund och planteringarna anlades 
med den första stationen Frövi år 1856. Detta gjordes med tanken om att återställa naturen runt 
omkring järnvägen. De första planteringarna hade tio år senare utvecklats till planteringar, 
plantskolor och trädgårdsdistrikt i hela Sverige (Andréasson 2007; Sundius 1906). Till en 
början var personalen densamma för planteringarna och banläggningarna och involverade ingen 
egentlig trädgårdsperson. Det var först vid stambanans öppning år 1862 och i samband med att 
stationsplanteringar blev vanligare som det blev relevant att ta in personer utbildade för 
trädgårdsyrket. Den nya utformningen av naturen intill järnvägarna började med att häckar och 
alléer planterades in som växtskydd, samt för att minska de störningsmoment rälsen bidrog till 

Figur 1: Bägviken station. Exempel 
på hur plantering vid stationerna 
kunde se ut (Eriksén 1899). 
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(Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011; Lindgren 2020, s. 13). Initiativet började år 1862 med 
SJ:s första trädgårdsdirektör Olof Eneroth (1825-1881) som fick i uppgift att se över arbetet 
och anläggningen av planteringar vid de tre distrikten, vilket gjordes av trädgårdsmästare och 
plantörer (Sundius 1906, ss. 584-585). De första trädskolorna anlades strax efter Eneroths 
anställning i Alingsås, Liljeholmen och Uppsala och det blev vanligare med sådda eller 
uppdragna sommarblommor i rabatter samt blomstergrupper. Vid år 1906 hade varje distrikt 
växtdepåer bestående av växthus, drivbänkar och plantskola, undantaget var distrikt fem i 
Sveriges norra delar, Skellefteå till riksgränsen, där växthus inte ansågs nödvändigt (ibid s. 
585). Efter Eneroths död blev Frey Hellman den nya trädgårdsdirektören där han bidrog med 
sina egna tankar och idéer. På grund av sin artistiska inriktning och genom att han planterade 
träd och buskar i större sjok ansågs han därmed vara friare i sina idéer. Under Hellmans tid blev 
även bladväxter och tapetgrupper flitigt använda (Sundius 1906). Hellman hade redan blivit 
anställd 1864, i samband med Eneroths anställning, och då haft en mindre framträdande roll 
men fick nu fullt ansvar för trädgårdsdelen (Lindgren 2020, s. 112). Till en början hade 
trädgårdsmästarna en lägre status, men år 1875 fick de samma status som banmästarna och 
senare jämställdes de med överbanmästarna (Sundius 1906, s. 586). 
 
Plantering av växter pågick under större delar av åren 1858-1906, där 433 stationsplanteringar 
anlades och närmare tio miljoner plantor av olika arter och sorter planterades mellan åren 1888-
1910 (Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011). Parker anlades jämsides med 
järnvägsstationerna, där även ett flertal befintliga parker bytte namn till järnvägspark efter 
järnvägens tillkomst (Nolin 1999).  Stationsparkerna och prydnadsplanteringar sägs ha haft en 
stor påverkan till hur tidens privata trädgårdar utformades, både genom utsmyckningar och hur 
fina rabatter skulle anläggas (Sundius 1906, s. 586). Vidare bidrog skyltar vid planteringarna 
till att utbilda om arter, sprida sorter och kunskap om trädgårdsskötsel. Utvecklingen av 
planteringsväsendet fortsatte och öppningen av fler järnvägsdistrikt ledde till att fler sorters 
växter anpassades efter klimaten och olika förökningsförsök började utföras (Andréasson 2007, 
s. 31; Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011; Lindgren 2020, s. 14). Nyttoträdgårdar anlades 
vid personalens bostadshus där SJ uppmuntrade anställda att odla nytto- och prydnadsväxter. 
SJ delade i följd ut överskottsplantor, buskar och fröportioner, där effekten blev ytterligare 
spridning av växtkulturer (Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011; Lindgren 2020, s. 13).  
 
2.2 Agathon Sundius: 
År 1887 tog Agathon Sundius över efter Frey Hellman 
som trädgårdsdirektör för SJ:s planteringsväsende. 
Utöver arbetet hos SJ antas han under samma tid utfört 
arkitektjobb vid privata och allmänna parker 
(Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011). Förutom 
detta undervisade han i trädgårdsskötsel på Linköpings 
folkskoleseminarium, vilket resulterade i hans fortsatta 
bosättning i Linköping istället för Stockholm, där SJ:s 
huvudkontor låg (Riksarkivet; Svensk läraretidning 
1894). Innan positionen hos SJ var Sundius 
föreståndare på Örebros trädgårdsförenings plantskola 
och trädgårdsskola (Bergkvist 2012, s. 116). Under 
Sundius skiftade planteringarna till nytto- och 
ekonomisk fördel/profit. Här kombinerades nytta 
och estetiska värden i form av frukt-, barr- och 
lövträd/buskar, tillsammans med ett stort antal 
blommande växter, vilket kom att återspeglas i de 

Figur 2: Porträtt av Agathon Sundius 
 (Järnvägsmuseet, Jvm 13254) 
). 
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privatägda trädgårdarna (Bergkvist 2012, s. 116; Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011). För 
att spara tid, pengar och för att kunna modernisera togs år 1897 beslutet att avveckla de äldre 
tapetmaneret i blomsteranordningarna och ersätta dessa med blomstergrupper med blandat 
växtmaterial (Sundius 1906 s. 585). Vid de mindre stationerna blev fleråriga blomsterväxter 
vanligare, medan ettåriga blomsterväxter planterades vid större. För att täcka hela säsongen på 
stationer med annueller planterades blomsterlök ut för en tidigare blomning. Under Sundius tid 
som direktör hann sex distrikt bli fyra under år 1897 och fyra blev fem år 1902 (figur 3). 
Distrikts ändringarna gällde både stationerna och planteringsväsendet. I samband med att 
distrikten utvidgades blev arbetet tyngre och fackkunniga biträden anställdes för att hinna med 
skötseln (ibid 1906). Sundius såg även till att utföra flera odlings- och planteringsförsök under 
sin tid hos SJ, han nämner exempelvis provsådder av gräsfröer under åren 1903–1904 i texten 
”Planteringar” ur Statens Järnvägar 1856–1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrivning (ibid 
1906 s. 597).  
 

 
Figur 3: 1902:s indelning till fem distrikt med tillhörande linjer (Welin 1906a, s. 268). 
 
2.3 Trädgårdshistoria 
Under 1800-talet ändrades trädgårds- och parkutformningen, användning och växtmaterial ett 
flertal gånger till följd av trender och nytt växtmaterial. I början av seklet var den engelska 
stilen populär för att sedan övergå till den mer formella tyska stilen där tapetrabatter av annuella 
blommor kom att bytas ut mot perenna planteringar med buskar och häckar, en stil många 
järnvägsplanteringar anlades i (Flinck 1996, ss. 92-93, 109-110, 190). Catharina Nolin skriver 
i avhandlingen ”Till stadsbornas nytta och förlustande” (1999, ss. 100-113) hur det efter 1870 
blev vanligare med exotiska växter, löv- och barrträd med varierade bladformer och färg, 
tillsammans med den formellare stilen. Även Anna Andréasson tar upp de exotiska växternas 
nya status (Andréasson 2007, s. 20). De sista årtiondena blev en mix av formell och friare stil 
vanligare där naturligare parker med inhemskt växtmaterial började ta sin plats. Vidare skriver 
Nolin (1999) om perennernas allt större roll under samma period, där planteringarna skulle 
fyllas med härdigt material för att klara av det växlande klimatet. Parkernas växtmaterial skulle 
bestå av både blommor, träd och buskar för att skapa en varierad upplevelse för besökarna 
(Lagerberg Fogelberg & Fogelberg 2011; Nolin 1999, ss. 100–113).  
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Nolins påstående om den varierade stilen med inhemska arter förstärks av de växter som 
benämns både i Lagerberg Fogelberg & Fogelberg (2011), Nolin (1999) och Andréasson 
(2007). Träd likt hängande ask eller lind, bok, björk eller ek och blandade barrträd var populära 
tillsammans med buskar likt syren, fläder, avenbok, hassel och schersmin. När det gäller 
blommor blev vårstjärna, snökrokus, blodalunrot, dahlia, lobelia, fuchsia och pelargon 
populära. Yucca och agave benämns som exempel på nya exotiska växter vars popularitet ökade 
efter 1879 (Andréasson 2007; Nolin 1999, ss. 100–115). Under andra halvan av 1800-talet blev 
det allt vanligare att ha frukt- och bärbuskar/träd och grönsaker i de privata trädgårdarna. 
Landskapsarkitekterna Anna Jakobsson och Valerie Dewaelheyns skriver i artikeln 
Contemporary interpretation of the meaning and heritage of early 20th century private gardens: 
From an historical reflection to a future outlook in planning (2018) hur anledningen till den nya 
utvecklingen var nyttan växterna bidrog med inom folkhälsan, samt den allt svårare ekonomin 
som gjorde att fler behövde bli självförsörjande. 
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3. Undersökning 
Resultatet av undersökningen är uppdelad i två större kategorier, vilka är ämnade att 
tillsammans kunna ge svar på frågeställningarna och redovisa informationen som påträffats. 
Den första resultatdelen fokuserar på information utläst från årsberättelserna och föreskrifterna 
medan den andra delen fokuserar på information som står i jubileumstexterna. I introduktionen 
nämns det att kostnader inte är en väsentlig del i undersökningen, men för att påvisa SJ:s 
styrelsens intressen redovisas en kort sammanfattning av kostnader från både årsberättelserna 
och jubileumsskrifterna. Årsberättelserna har varit de största källorna och huvudmaterialet för 
undersökningen. I föreskrifter utförda av SJ står hur berättelserna skrevs av 
trädgårdsdirektörerna i slutet av varje år för att skickas in till den så kallade kungliga 
järnvägsstyrelsen. I årsberättelserna skulle alla distrikts händelser gällande trädgård- och 
planteringsväsendet sammanställas och redovisas (Statens Järnvägar (SJ) 1879).   
 
Under undersökningens gång påvisades olika strukturer i årsberättelsernas växtlistor mellan 
distrikten och åren. Tydligast är hur distrikt ett inte har en detaljerad perennlista med arter och 
sorter likt de andra distrikten. Istället har distrikt ett en klumpsumma på perenner medan 
återstående har listor eller en kombination av båda, vilket noterades under alla 
undersökningsåren (figur 4). På liknande sätt har flera sorter under familjenamn som Dracaena 
och Spiraea antecknats i vissa distrikt medan andra har haft diverse arter/sorter uppdelade. 
Därtill har distrikten under de sista åren 1904 och 1906 haft små anteckningar bredvid arterna 
likt små, större, häck m.m. Upptäckten av skillnader i distrikten med olika noggrannhet och 
struktur på listorna ledde till att föreskrifterna undersöktes, för att se om det stod vem som 
skötte inventeringen m.m.  
 
Föreskrifterna var ämnade till att hjälpa trädgårdsdirektörer och trädgårdsmästare i sitt arbete 
och påvisa hur trädgårdsväsendet skulle skötas. I föreskrifterna framkommer det att 
trädgårdsdirektören hade huvudansvaret och skulle skriva årsberättelserna, se över 
planteringarna och göra budgetar tillsammans med bandirektörerna. Trädgårdsmästarna på 
distrikten hade ansvaret att notera utförda arbeten, hur skötseln såg ut och om planer följdes 
med mera under året (SJ 1879).  
 
3.1 Information från källmaterialet 
3.1.1 Arkivstudier 
I början av varje årsberättelse finns en inledande överblick för hela året följt av mer ingående 
information för varje distrikt. I dessa texter har noteringar förts om hur många plantor som 
dragits upp för utplantering varje år, hur många växter som köptes in av olika kategorier likt 
fruktträd, händelser under året såsom kungabesök och arbeten utförda i växtdepåer eller 
planteringar. Texterna är olika strukturerade varje år och informationen som fanns att utläsa 
varierade mellan både år och distrikt. Exempelvis går det i år 1891:s årsberättelse att utläsa 
klumpsummor av det utplanterade växtmaterial per distrikt utan att kunna se vilket växtmaterial 
(figur 4), medan växtmaterialet under de resterande undersökta åren är uppdelat i olika 
kategorier och sedan hopräknade (figur 5).  
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Figur 4: Utsnitt ur år 1891:s årsberättelse. Föreställer klumpsummor av utplanterade träd, buskar och häckar, 
med övrigt växtmaterial skrivet under.  
(SJ Årsredogörelse 1891)  
 

 
Figur 5: Utsnitt ur år 1897:s årsberättelse. Föreställer antal utplanterat material för året per kategori.  
(SJ Årsredogörelse 1897) 
 
I slutet av varje årsberättelse redovisar Sundius distriktens kvarvarande växtmaterialet från både 
växthus och trädskolor, inventerade i slutet av året. Redovisningen är gjord i distriktsordning 
med listor från distrikt ett till sex, antal distrikt och de inräknade stationerna varierar per år 
(tabell 4). Växtmaterialet i sig är därefter kategoriserat och inventerat under växthus, trädskola-
parkväxter, trädskola-frukt, trädskola-bär eller en trädskola där alla tre räknats in, samt perenna 
blomsterväxter (figur 6). Kategorin sommarblommor är inte nedtecknad i inventeringen, 
däremot återfinns ett mindre antal arter under kategorin växthusväxter likt Lobelia fulgens och 
Lobelia erinus år 1906 och Gazania splendens under samtliga år. Under kategorierna går 
Sundius igenom växtmaterialet i alfabetisk ordning efter de latinska namnen, innan nästa 
distrikt påbörjas (figur 6).  
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Figur 6: Utsnitt ur Agahton Sundius årsberättelse år 1906. Exempel på hur kategoriseringen såg ut i andra 
distriktet. Notera hur parkväxter, fruktträd och bärbuskar är under trädskola, samt perenner och växthus för sig 
(SJ Årsredogörelse 1906) 
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Vidare är växtlistorna nästintill identiskt strukturerade varje år, där både Sundius och eventuella 
trädgårdsmästare förhåller sig till kategorierna, men det finns även exempel där växtmaterial är 
uppskrivet under flera kategorier. Under ett antal distrikt/år är exempelvis vinbär uppskrivna 
under parkväxter istället för sin egen kategori och under ett flertal år är de uppskrivna på båda 
(Figur 7, 8, 9), beroende på vilket distrikt som åsyftas. Vilket nämns två sidor upp är 
växtlistorna uppdelade för varje distrikt. För att informationen från växtlistorna ska kunna 
tolkas har sammanställningar gjorts i excel-filer, där Sundius egna kategorier bevarats och 
använts, dock är frukt och bär sammanslagna, men alla distrikt är hopräknade (tabell 1 & 2). 
Växtmaterialet i nedanstående tabeller är bara en bråkdel av arter och sorter Sundius med 
kollegor har inventerat de sex undersökta åren, för att se helheten finns alla års excel-filer med 
som bilaga. Läser man i berättelserna går exempelvis krukväxter likt Monstera deliciosa och 
exotiska växter som Dracaena eller Phoenix canariensis att utläsa under kategorin växthus. 
Ytterligare exempel på växter är Syringa vulgaris syrén, Rosa rosor, Amelanchier häggmispel, 
Sorbus aucuparia rönn, Populus poppel, Vinca minor vintergröna, Ribes uva-crispa krusbär, 
Ribes vinbär, fruktträd och Caragana arborescens häckkaragan med flera (se diskussion på s. 
30).  
 
Tabell 1: Utdrag ur år 1900:s transkriberade och sammanställda växtlista. Under kategorin svenska finns det 
svenska art/sortnamnet, samt det latinska om det ändrats. Användning syftar på familj och släkte kopplat till om 
det är krukväxt, utomhusväxt eller prydnad med mera. Under rubriken distrikt är siffran för distrikten växten 
återfinns på uppskriven. Exempelvis står 24 för distrikt två och fyra. (Nilsson 2022a) 

 
 
 
Tabell 2: Utdrag ur år 1900:s transkriberade och sammanställda växtlista. Se ovanför. Hela listan finns i bilaga. 
(Nilsson 2022b). 
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Figur 7: Utsnitt ur år 1891 årsberättelse 
föreställande distrikt 2:s växtlista över 
parkväxter. Inringat är Ribes rubrum röda 
vinbär (SJ Årsredogörelse 1891) 

Figur 9: Utsnitt ur år 1903:s växtlista för 
distrikt 4. Förta inringningen är Ribes 
rubrum och nigrum, röda samt svarta 
vinbär under parkväxter. Andra 
inringningen är krusbärsbuskar under 
kategorin bärbuskar (SJ Årsredogörelse 
1903) 
 

Figur 8: Utsnitt ur år 1891:s årsberättelse 
föreställande distrikt 2:s växtlista över 
bärbuskar. Inringat är krusbärsbuskar och 
vinbärsbuskar (SJ Årsredogörelse 1891) 
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3.1.2 Kvantitativ studie 
I figur 10 har sammanställningar av Sundius inventerade växter gjorts, där distrikten lagts ihop. 
En komplettering till bilagorna. Kategorierna parkväxter, frukt och bär står alla under den större 
kategorin trädskola i Sundius inventeringslistor (se figur 6). Under några distrikt och år är dock 
inte underkategorierna specificerade utan endast hopräknat under trädskola, i sammanställning 
har därför den större kategorin trädskola räknats in under materialet parkväxter när 
underkategorierna saknats. Diagrammet används mer i diskussionen på ss. 30-32. 

 
Figur 10: Antal plantor kvar per år och kategori vid årssluten (Nilsson 2022a).   
 
En del som gick att utläsa i årsberättelserna och kan bidra till en inblick i planteringsväsendets 
omfång är anteckningar av hur många plantor som drogs upp i växtdepåerna varje år. Antal 
uppdragna fruktträd, bärbuskar, parkträd/buskar, häckväxter, fleråriga- och ettåriga 
blomsterväxter i distrikten har noterats i samtliga årsberättelser och sammanställts i figur 11 
och 12. Där ingen siffra anges saknas uppgifter gällande kategorin och för år 1891 fanns ingen 
information att utläsa. Siffrorna är tagna från Sundius egna diagram (figur 5), men även från 
uppgifter han skrivit i sina texter. Exempelvis år 1894 där ett diagram inte fanns, utan endast 
noteringar om fruktträd gick att finna. Vidare är de uppdragna plantorna tillsammans med det 
inköpta växtmaterialet (tabell 3) i helhet det material som planterades ut i distrikten under året 
(Figur 13 & 14). För att visa på samband, förändring i tid och problematisera informationen 
kommer diagrammen och tabellerna användas i diskussionen (sida 30).  
 
Tabell 3: Sammanställning av växtmaterialet SJ köpte in varje år per kategori.  
x=inga uppgifter, fleråriga och ettåriga = blomsterväxter, 0=inget inköpt (Nilsson 2022c) 
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Figur 11: Samma figur som nedan, detta för att förtydliga stapelskillnaderna mellan perenner och annueller 
(Nilsson 2022b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Sammanställning av antal uppdragna plantor under åren i växtdepåerna. Här syns skillnaden mellan 
perenner och resterande växter (Nilsson 2022c). 
 
Antalet uppdragna plantor och inköpt växtmaterial utgjorde delar av det totala antalet 
utplanterat material för varje år. I figur 5 kan man utläsa hur Sundius i årsberättelserna gjorde 
mindre tabeller över antalet planterat växtmaterialet/kategori för varje distrikt, vilka räknats 
ihop och därefter redovisat kostnaderna för året. I figur 14, nedanför, redovisas det totala antalet 
planterat växtmaterial per år/gruppering, där distrikten räknats ihop. Notera att vissa 
kategorier/år saknar data på grund av att detta inte gick att utläsa. I tabellen och diagrammen 
för inköpt och uppdraget material finns inga uppgifter för år 1891, här nedanför har antal plantor 
för samma år stått med i distriktens sammanfattningar, men där ingen uppdelning av 
inköpta/uppdragna växter funnits som kunnat användas till de tidigare figurerna/tabellerna.
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Figur 13: Samma figur som nedan, detta för att förtydliga stapelskillnaderna mellan perenner och annueller 
(Nilsson 2022d). 
 

.  
Figur 14: Diagrammet påvisar antal utplanterade växter per kategori för de undersökta åren (Nilsson 2022e). 
 
3.1.3 Texter i årsberättelserna/föreskrifter 
Utöver växtlistorna och information kopplat till växtmaterialet fanns annan information att 
utläsa från årsberättelserna, främst i de sammanfattade texterna skrivna innan växtlistorna. 
Sundius börjar texterna med att gå igenom större förändringar som skett i distrikten, likt nya 
växthus eller nya planteringar, där större jordarbeten är den punkt vilken nämns flest gånger, 
tillsammans med information om anläggning av nya banor eller inköp av privatägda banor. 
Vidare gör han en större sammanfattning av de kostnader och utplanteringar som skett under 
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året. Här skriver Sundius om hur många fruktträd som planterats under året och distriktens 
totala antal av dem. Härtill beskrivs även hur många vedartade samt örtartade växter som är 
utplanterade, där priser för inköp och antal redovisas i små tabeller (figur 5). Även noteringar 
kring om distrikten har gjort speciella anläggningar eller utsmyckningar med krukväxter vid 
kungabesök eller genomresor görs här. I flera av årsberättelserna har en tabell över anslag, 
kostnad och skillnad genomförts för de olika distrikten vilket redovisas med en kort beskrivning 
kring pengarnas användning.  
 
I årsberättelserna finns uppgifter om allmänna skötseluppgifter likt beskärning av fruktträd, 
kompletteringar med olika växtmaterial, plantering av häckar, träd och gräsvård samt sådd av 
nytt gräs. Hur vädret har varit under det gångna året beskrivs likaså med små anteckningar, 
exempelvis om vintern var hård, torr sommar, tidig vår och hur väderlekarna kan ha påverkat 
växtsättet eller utkomsten av frukt och blomning på växtmaterialet. Distrikten beskrivs nästan 
identiskt under åren, förutom när de köper in nya banor eller anlägger nytt. Därtill finns också 
olika anteckningar kopplade till enstaka distrikt och stationer. I slutet av årsberättelserna finns 
listor på stationer och andra platser där de planterat eller gjort liknande arbeten under året. Intill 
listorna står olika kostnader för det materiella och anställda. I tabell 4 har antal stationer för 
varje distrikt/år redovisats och sedan räknats ihop för varje år. Stationerna och dess utveckling 
tas upp mer i diskussionen på ss. 30-32.  
 
Tabell 4:  Tabell över antal stationer i distrikten/år. Under år 1897 skickades även växter till västkustbanans 54 
och Vännäs-Luleå-Gällivares 25 stationer, dessa är ej medräknade förens år 1900 i distrikt tre efter SJ köpt in dem 
(Nilsson 2022d) 

 
Specifika noteringar per år 
I år 1891:s noteringar syns Agathons egna tolkningar. Exempelvis skriver han ner sin syn på 
planteringarna i sig och anser att de var till för att skydda stationerna från vindar och väderlekar. 
Under samma år beskrivs hur vinterfrosten påverkade sommarblommor och fruktträden och att 
dessa senare blev påverkade av torka och ohyra. Vidare skrivs om hur trädgårdsmästare fick 
medaljer av svenska trädgårdsföreningen. En första notering om hur fröer och plantor delades 
ut till banvakterna finns med samt om utbyten av växtmaterial mellan distrikten, båda delar 
återkommer de andra åren (SJ Årsredogörelse 1891) 
 
År 1894:s berättelse har specifika noteringar i form av att ett skjul till förvaring av fönster 
byggdes. Även att förökning och skolning har skett i sjätte distriktets plantskola (SJ 
Årsredogörelse 1894) 
 
År 1897:s banvaktsstugor hade problem med berberisen som plockades bort och ersattes med 
nytt buskmaterial. Sundius noterar hur träden gav lite frukt, men att intresset ökade (figur 15). 
En större händelse under året som nämns på ett flertal sidor är resorna till Tyskland och 
Frankrike, där en beskrivning över hur deras planteringar vid stationer och i parker kunde se ut. 

År Distrikt 
1 

Distrikt 
2 

Distrikt 
3 

Distrikt 
4 

Distrikt 
5 

Distrikt 
6 

Totalt: 

1891 48 58 28 23 61 43 261 
1894 48 53 28 23 64 57 273 
1897 47 82 28 x 64 57 278 
1900 87 89 122 92 x x 390 
1903 88 56 127 85 58 x 414 
1906 85 73 128 85 78 x 449 
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Här skriver Sundius målande men inget specifikt växtmaterial benämns. Under samma parti 
skriver han om hur planteringarna vid järnvägarna började få samma status som stadsparker. 
Under första distriktets beskrivning förklarar Sundius hur perenner planterades och att 
underhållet beräknades bli billigare (figur 16). I sjätte distriktet finns en anteckning om 
försöksplanteringar med äppelträd i Sundsvall, Torpshammar, Östersund, Sollefteå, 
Örnsköldsvik och Umeå. Distrikt fyra räknas inte med detta år (SJ Årsredogörelse 1897)  
 

 
Figur 15: Citat av Sundius där det ökade intresset för fruktträd nämns år 1897 (SJ Årsredogörelse 1897)  
 

 
Figur 16: Citat av Sundius där plantering av perenner har gjorts med notering om att det väntas bli billigare skötsel 
år 1897 (SJ Årsredogörelse 1897)  
 
1900:s årsberättelse har noteringar om hur varmvattenpumpar installerades. Under året hölls 
den första nordiska trädgårdsutställningen i Malmö, där Sverige hyllades för 
stationsplanteringarna. Ett möte hölls med alla trädgårdsmästare från de olika distrikten. Endast 
distrikt ett till fyra var medräknade detta år. Granar planterades vid snöskärmshäckarna (SJ 
Årsredogörelse 1900)  
  
I 1903:s årsberättelse nämnde Sundius betning och upprustningen av banvaktarstugor och 
varmvattenledning till drivbänkarna. Pil och hagtorn byttes till gran i snöskärmarna. En 
anteckning om hur vädret hade påverkat växtsäsongen och lett till dova färger och dålig tillväxt 
finns med.  Distrikt sex var inte med detta år. Noteringar gällande hur häggarna i distrikt fem 
hade frusit och behövde klippas ner. Försök där klöver och gräs såddes i de norra delarna av 
landet finns antecknade (SJ Årsredogörelse 1903)  
 
I 1906:s årsberättelse görs en notering om 50-årsjubileet. Anteckningar över att de inte flyttade 
eller planterade krusbärsbuskar på grund av att den amerikanska krusbärsmjöldaggen kommit 
finns med, samtidigt som fruktträden börjar planteras allt mer. Blomstergrupper planterades i 
distrikten och ritningar gjordes över vårplanteringarna. Popplar togs bort. Odlingsförsök i 
distrikt fem benämns och exempel på växter som dragits upp. I berättelsen för året är distrikt 
sex borta (SJ Årsredogörelse 1906)  
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3.1.4 Jubileumstexter 
I Statens Järnvägars jubileumstexter från år 1906 och 1956, samt en bok publicerad år 2006 är 
järnvägarnas historia sammanställd. Upplagan från 50-årsjubileet år 1906 har stort fokus på 
historien och början till hela väsendet och består av fyra band med olika inriktningar, där band 
ett och två gåtts igenom för denna undersökning. Boken från 2006 släpptes vid 150-årsfirandet 
av Statens Järnvägar och ger en överblick över organisationens början och slut.  
 
Statens Järnvägar: 1856-1906. D. 1 Historik: 
Det första bandet tar upp Statens Järnvägars historia inom olika ämnen som samhällshistoria 
och politisk historia. Texten är systematisk upplagd med kapitlen för att rita upp hur 
verksamheten kom till och formades. Mycket av informationen handlar om stambanornas 
byggår kopplat till beslut, längder, kostnader, samt vilka personer som var involverade med 
mera. I övrigt finns information och listor över de yrkesgrupper vilka fanns representerade. I 
ett förslag på yrkesgrupper från 1867 är till exempel banmästare och ban-, bro- och grindvakter 
noterade under banavdelningen, avsaknad är dock trädgårdsrelaterade arbetare. En revidering 
av samma personallista finns med från år 1906, denna gång finns trädgårdsmästare benämnd 
under yrkesgrupper kopplade till distrikten och har samma anställningstjänst som banmästare 
(Welin 1906a, ss. 276, 287-290).    
 
Statens Järnvägar: 1856-1906. D. 2 Bana och byggnader:  
Band två är tillägnad byggnader, planteringsväsendet och järnvägsspårens utveckling under de 
första 50 åren. Boken består till stor del av kartor över banorna där stationer och banvaktsstugor 
är utmarkerade, även kartor över olika områden och statistik är medtaget. Relaterat till 
växtmaterialet finns sidor tillägnade snöskyddshäckarna utplacerade längst med banorna för att 
skydda från snön, eftersom skottning av banor var kostsamt och ett krävande arbete. I texten 
går att utläsa hur granhäckar och hagtorn var vanliga skyddsväxter och hur de planterades vid 
träramar som de vid fullväxt kunde ersätta (Welin 1906b, ss. 312-313). Ett flertal planritningar 
över stationsområden finns med i boken där parker går att urskilja tillsammans med 
beskrivningar av olika byggnader, men inget detaljerat. Band två har även ett kapitel tillägnat 
planteringsväsendet skrivet av Agathon Sundius på ca 30 sidor, utvecklas i diskussionen på s. 
30. I sin text går Sundius igenom sina föregångare och hur de ändrade eller bidrog med sina 
egna åsikter i ämnet (se s. 14). Han nämner även hur järnvägarna påverkade privatägda 
trädgårdar med utsmyckningar och sätt att göra den egna rabatten fin (Sundius 1906, s. 584). 
Vidare är ändringar av antal distrikt medtagna; sex stycken blev fyra år 1898 och fyra blev fem 
år 1902, utvecklingen kan ses i tabell 4. Därtill tas även tapetmanereters (annueller) utbytande 
till blomstergrupper (perenner) upp, vilket gjordes för att spara tid och pengar, samt påvisa hur 
planteringarna kunde skötas mer ekonomiskt (ibid 1906, ss. 585-586). Kopplat till växtmaterial 
skrivs det om antalet utplanterade växter år 1905, tillsammans med vissa exempel av rosor, likt 
Rosa rugosa, Rosa lutea samt Rosa gallica (ibid 1906, s. 595). Återanvändning av krukväxter 
och användning av flerårigt växtmaterial benämns vara viktigt tillsammans med hur 
odlingsförsök av olika växter likt gräs genomfördes för att finna växtmaterial av högre kvalitet 
(Sundius 1906, ss. 593-595, 597). Likt tidigare delar i boken tar Sundius upp hur buskar och 
träd gav skydd genom häckplanteringarna (ibid 1906, s. 593).  
 
För att demonstrera utvecklingen och visa exempel återfinns ett antal fotografier i texten 
föreställande stationshus och parker genom hela Sverige. Till bilderna nämner Sundius hur 
rundlar byttes ut mot alléer och kuperade planteringar, samt hur de nyare planteringarna var 
mer naturlika och hur intresset för fruktträd ökade under åren (Sundius 1906, ss. 600, 606). 
Ytterligare information gällande växtmaterialet går att finna i diagram gjorda över träd, 
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blomster- och buskväxters härdighet kopplat till den nordligaste punkten/stationen (figur 17). I 
texten finns olika listor över de växter vilka planterades längst norrut, blomsterväxter på fjället 
och olika perenner (ibid ss. 595).  
 

 
Figur 17: Ett av Sundius diagram över växters vädertålighet (Sundius 1906, s. 595) 
 
Sveriges järnvägar hundra år: SJ 1856-1956 och Järnvägen 150 år: 1856-2006  
Statens Järnvägars text utgiven i samband med 100-årsfirandet år 1956 gör en kortare 
sammanfattning av det texten från 50-årsjubiléet berör, samt utvecklingen och utbredningen av 
verksamheten under 1910 till 1950-talet. Ett större fokus har lagts vid de olika byggnaderna likt 
lägenheter, lokstallar, bostadshus, rälsbussgarage och verkstäder med mera, se sida 30 för 
diskussion. Likt första jubileumstexten finns en lista över de representerade yrkesgrupperna, 
här nämns trädgårdsmästare under personal (SJ:s 1956 s. 636). Boken Järnvägen 150 år 
(Rosander 2005) är inte skriven av Statens Järnvägar, utan är en bok publicerad åt allmänheten. 
Boken tar upp SJ:s kronologiska historia och skriver hur järnvägarna till en början både hade 
privata och statliga banor, för att alltmer övergå till statligt ägda. Därtill presenteras olika sätt 
järnvägarna påverkat samhället, exempelvis hur tågens tidtabeller år 1879 ledde till en 
gemensam standardtid för hela Sverige. Eftersom SJ behövde ha en samlad tid för passagerare 
att utgå från (Rosander 2005, s. 34). Vidare står det hur naturen blev ett av de främsta resmålen 
under 1880-talet, samt att de första hundra åren präglades i lika bred grad av de anställdas 
nyttoodlingar som stationsplanteringar, stationer och spåren själva (ibid ss. 65, 314-316)  
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4. Diskussion 
 

• Vilket växtmaterial användes av SJ i olika planteringar åren 1891-1906? 
• Hur såg utvecklingen från annueller till perenner ut med årsberättelserna som källa?  
• Vilken ytterligare information om planteringsväsendet kan ses i materialet? Exempelvis 

info kopplat till planteringarna och växtmaterialet likt skötsel och uppdragning. 
 

4.1 Vilket växtmaterial användes vart  
Utgår man från information som går att utläsa från arkivmaterialet och de publicerade källorna 
kan undersökningens frågor till viss del besvaras. Den första frågan relaterar till huruvida det 
går att se vilket växtmaterial som användes till specifika planteringar. Årsberättelserna (SJ 
Årsredogörelse 1891-1906) ger med sina listor (figur 6) en överblick av de olika kategorierna 
planteringsväsendet använde sig av. Exempelvis går det under växthusen att utläsa hur många 
blommande buskar, flerårigt växtmaterial och exotiska växter likt palmer och agaveplantor som 
drogs upp (tabell 1 s. 21). Däremot står det inte var materialet användes, om det utplanterades 
på stationsplanteringarna, intill banvaktsstugorna eller vid andra byggnader inom 
organisationen. Den enda kategorin där en kan argumentera att användningsområdet går att 
urskilja är kategorin ”trädskola parkväxter” där namnet indikerar att växterna i listan var 
ämnade för de större parkmiljöerna. Utöver växtlistorna kan informationen i Sundius 
sammanställande texter ge en indikation om vad olika växtmaterial användes till. Bland annat 
när han skriver om hur sommarblommor och krukväxter användes till att smycka rabatterna vid 
besök eller tillställningar (se s. 26). Däremot ger växtlistorna en större inblick i vilken form av 
växtmaterial som fanns att välja på. I listorna är olika växter likt Syringa vulgaris syren, Rosa 
rosor, Amelanchier häggmispel, Sorbus aucuparia rönn, Populus poppel, Vinca minor 
vintergröna, Ribes uva-crispa krusbär, Ribes vinbär, fruktträd och Caragana arborescens 
häckkaragan med många fler uppskrivna (se s. 21 och bilagor). Materialet kan i sig bidra till en 
större känsla av vad för typ av planteringar som anlades, när bevarade ritningar från tiden 
saknas. Detta genom att se närmare på växterna och jämföra med liknande listor eller 
planteringar från tiden och på så sätt kunna få en uppfattning.  
 
En nackdel är att Sundius växtlistor endast ger oss det material som fanns kvar. Eftersom 
växtlistorna är inverterade i årsslutet kan växtarter/sorter som planterats under året saknas, 
vilket leder till en bristande bild. Likaså gav undersökningen lika många frågetecken och 
tolkningar som svar. Vilket nämnts (figur 7, 8, 9, s. 22) står sorter likt vinbär och fruktträd med 
i flera av distriktens listor, utöver sin egen kategori. Finns det en anledning till att frukt och bär 
har en egen lista, samtidigt som de står med under parkväxter? Vid redovisningen av 
kategorierna skrev jag hur trädskola var indelad i tre delar (se figur 6, s. 20) beroende på år och 
distrikt. Det går att spekulera i om anledningen kan kopplas till att alla distrikt såg olika ut 
gällande växtdepåerna och att trädgårdsmästarna skötte anläggningarna på skilda sätt med olika 
system och organiseringar. Över trädgårdsmästarna fanns trädgårdsdirektören (Agathon 
Sundius) vars uppgift, enligt föreskrifterna (se s. 18), var att åka runt i landet för att se till att 
det var ordning i planteringar och växtdepåer, därav kan en tycka att distrikten borde ha 
liknande upplägg. En annan tolkning och förklaring är den att materialet i de egna listorna 
användes till banvaktsstugorna och planteringar där miljön inte ansågs vara en park, där ett 
större fokus skulle vara nyttoplanteringar?  
 
En av de största funderingarna under arbetets gång var frågan om vem som utförde 
inventeringarna, vilket kan kopplas till ovanstående fundering. I föreskrifter, vilket nämnts på 
s. 18, står hur trädgårdsmästarna skulle skriva rapporter till trädgårdsdirektören medan hen 
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skulle skriva årsredovisningar. Dock finns inte ansvaret för inventering direkt nedskrivet i de 
pappren jag fått ta del av, vilket går att tolka på två sätt. Antingen var det trädgårdsmästarnas 
roll att antecknade och att detta var en självklar del under de områden som beskrivs, vilket lett 
till att anteckningarna sett olika ut. Ett andra alternativ är att trädgårdsdirektören hade ansvaret 
att åka runt och inventera, men att växtdepåerna hade olika ordning på växtmaterialet. Första 
alternativet känns mer troligt, med tanke på det Anna Lindgren skriver i sin licentiatuppsats om 
hur trädgårdsmästarna under Eneroths tid skulle skicka växtlistor och inventeringar i slutet av 
året och rapporter till Frey Hellman, men att inventeringar var en självklar del i dessa rapporter 
(Lindgren 2020, s. 140). Oavsett vilket det är kan båda påverka resultatet, eftersom sorter och 
arter kan ha uteslutits via klumpsummorna som nämns på s. 18 eller hur jag räknar och tittat på 
och tolkat materialet.  
 
I bilagorna på sida 41 går det att läsa mer ingående om växtmaterialet Sundius eller 
trädgårdsmästare inventerade. Listorna i sig är inte en central del i undersökningen, men de är 
intressanta att titta igenom eller använda till vidare forskning. Växtlistorna ger en indikation till 
vilka arter och familjer distrikten, och därav olika delar av Sverige, använde sig av. Via de 
nedtecknade antalen kan slutsatser dras gällande popularitet kopplat till växterna, men även se 
skillnader mellan åren. Exempelvis om en viss växt plötsligt försvinner, om nya sorter 
introduceras och i vissa fall hur många olika sorter som kunde finnas. Vilket nämns ovan ger 
växtlistorna endast en indikation på grund av att växtmaterial är inventerat i slutet av året. Valet 
att inte lägga mer fokus på listorna i sig nämns under avgränsningar. 
 
4.2 Annueller till perenner 
Kopplat till den andra undersökningsfrågan gällande förändring och trender med annueller och 
perenner gäller det att se på alla delar i årsberättelserna. I växtlistorna går det att se utvecklingen 
från det första året där perenner stod i klumpsummor på alla distrikt till att åren efter antecknas 
i längre listor med sorter och arter noterade med antal (se figur 6). Antalen noterade i 
diagrammen på ss. 23-25 kan dock uppfattas låga och därav behöver antal stationer och 
utplanterade annueller och perenner sammankopplas. I figur 14 kan man se utvecklingen av 
antalet utplanterade plantor från år 1891 till 1906. Kollar en på perenner kan en utläsa att de år 
1891 planterades i ett mindre antal på ca 3000 plantor till att åtminstone vara 30 000 
utplanterade år 1906. Tillsammans med att ha inventerat 14 000 perenner 1894 till att år 1906 
inventerat närmare 40 000, se figur 10, har antalet ökat markant. Fördelen med perenner är att 
de planteras en gång och kan sedan förökas genom exempelvis delning. En tanke är att 
trädgårdsmästarna kan ha börjat dela perennerna i planteringarna efter några år och dragit upp 
mindre nytt material i växtdepåerna, i jämförelse med sommarblommor som förnyades varje 
säsong. 
 
I jämförelse med annuellernas ökning under perioden från 300 000 till 500 000 plantor kan det 
perenna antalet uppfattas som litet. Men medan perennerna har ökat med ca 900 procent har 
annuellerna snarare minskat. År 1891 noterades att närmare 370 000 sommarblommor (figur 
13) har planterades i alla distrikten totalt, under samma period fanns 261 stationer, se tabell 4. 
Tittar en istället på samma siffor under slutet av 1906 ligger dessa på ca 510 000 
sommarblommor och 446 stationer. Medan stationerna nästan fördubblats har annuellerna 
”endast” ökat med 130 000. Konverterar man siffrorna till procent har stationerna ökat med 
närmare 70 procent och annuellerna endast 37 procent, vilket talar för sig själv i jämförelse med 
perennernas antal. Utvecklingen från annueller till perenner går därav att se i årsberättelserna 
vid mer ingående läsning, därtill är ändringen av hur perenner inventerades ett exempel på hur 
deras status ändrades. Likaså är Sundius noteringar om hur perennerna började föredras på 
grund av dess ekonomiska fördelar, vilket inkluderade mindre personalkostnad vid 
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uppdragning och utplantering, samt att kostnader för inköp minskade, en indikation till 
förändringen. (se figur 16 samt s. 27). Fördelen med perenner är även att de planteras en gång 
och kan sedan förökas på andra sätt. En tanke är att trädgårdsmästarna kan ha börjat dela 
perennerna i planteringarna efter några år och sluppit dra upp nytt material i växtdepåerna, 
tillskillnad mot sommarblommornas enda säsong. 
 
4.3 Övrig information 
I årsberättelserna och övrigt material gick det att få ut ytterligare information om händelser och 
annat kopplat till planteringsväsendet. Vilket tas upp i undersökningen, främst under Specifika 
noteringar per år på s. 26. Där noteras att träd beskars, byggnationer skedde i olika former och 
anläggningar gjordes om. Även hur vädret påverkade växterna eller hur trender likt fruktträd 
utvecklades, se figur 15. Allra främst gick det att utläsa om kostnader, både för inköp och arbete, 
vilket nämns i slutet av årsberättelserna, se s. 26. Angående kostnader verkar det ha varit ett av 
SJ-styrelsens främsta funderingar och för en sådan omfattande organisation är det förståeligt. I 
växtlistorna är den ekonomiska aspekten extra tydlig. Främst för att Sundius är noga att börja 
med att notera om större kostnader har förekommit under året och där växternas kostnader 
antecknats först i hela årsberättelsen, redan innan sammanfattningar om vad som skett under 
året (se figur 4). Även kostnadslistorna kopplat till distrikt och stationer i slutet av 
årsberättelserna ger indikationer på att SJ:s första tanke inte var planteringarna i sig utan hur 
kostsamma de skulle bli (se s. 26). Vidare är kostnader ett stort fokus i jubileumstexterna, vilka 
tas upp på s. 28. I de tre böcker som läst är det noga med kostnader för personal, det noteras när 
löneökningar skedde med mera. Vid en läsning mellan raderna kan det tolkas att Sundius 
försökte motivera alla beslut utifrån det ekonomiska perspektivet. Exempelvis genom hans sätt 
att rättfärdiga perenna växter istället för ettåriga både i årsberättelserna (figur 16) men även i 
texten från 50-årsjubileet (se s. 28). Jag kan tänka mig att motiveringen behövdes då perenner 
till en början är dyrare att dra upp när de behöver skötas om flera säsonger i trädskolorna och 
dyrare att köpa in. Men i längden blir perenner billigare än årliga utplanteringar av 
sommarblommor.  
 
Fokuset på kostnader är inte den enda indikationen på SJ:s tankar om planteringsväsendet. I 
undersökningen av jubileumstexterna upptäcktes att växtdepåerna och allt kopplat till 
planteringarna endast tillägnas 30 sidor genom tre hela böcker, ca 1,7 procent av totala antalet 
sidor. Om detta är för att det ansågs oviktigt eller om det inte fanns plats går att diskutera, men 
om inte växthus och trädgårdsmästare finns nedtecknat under personal eller byggnader kan en 
börja fundera (s. 28). Historien gås noga igenom utan någon större indikation till 
planteringsväsendet. Vilket nämns på s. 28 i undersökningen finns få noteringar om 
trädgårdskunnig personal. Vid genomgången av yrkesgrupperna lyser trädgårdsmästare och 
trädgårdsdirektör med sin frånvaro fram till år 1906. Är det för att de gick under ett annat namn 
likt banmästare eller ansågs de inte ha tillräcklig stort ansvar och inflyttande förens 1900-talet? 
 
Trots att många tidiga källor säger att planteringarna var en väsentlig del i Statens Järnvägars 
utveckling återspeglas inte detta i deras egna texter. I Sundius olika texter är enda indikationen 
på deras roll den påverkan han indikerar att planteringarna hade på de privata trädgårdarna och 
hur de han nämner att de hyllades år 1900 (se s. 27 och 28). Dock är detta Sundius egna ord 
och tolkningar, vilket gör att de kanske inte ska läggas större vikt vid utan vidare belägg. SJ:s 
texter har som nämnts ovan inte gett planteringsväsendet utrymme och i årsberättelserna ligger 
ett större fokus på kostnader.  
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4.4 Information som saknas i årsberättelserna: 
I årsberättelserna återfanns mycket information vilket kunnat användas till att försöka besvara 
undersökningsfrågorna, samtidigt fanns det information som inte gick att utläsa i skrifterna.  
 

• I flera distrikt under åren saknas info om antal växter och arter, när endast 
klumpsummor har antecknats. Främst första distriktets perenner. Detta leder till att olika 
arter/sorter kanske inte finns medräknade. 
 

• Information om annuellerna saknas i större omfattning. Det går inte att utläsa vilka arter 
eller sorter som planterades, hur de planterades, vilka som drogs upp eller köptes in. 
Enstaka sorter nämns i övervintringen/växtlistorna, bland annat Gazania. Däremot ges 
ingen indikation på om det fanns olika arter beroende på vart i landet de var planterade. 

 
• Det finns många små anmärkningar av saker som hände men inte hur de hänt. 

Exempelvis hur vädret lett till dålig tillväxt och färg. Vad för väder står inte alltid med. 
Likaså noterar inte Sundius när distrikten ändras, eller ger indikationer på varför. Detta 
går endast att räkna ut, se tabell 4. 

 
• Var man köpte in materialet från finns inte noterat, likaså exakt vilka arter och sorter 

som köptes in. Finns detta med någon annanstans, exempelvis i räkenskaperna? 
 

• Många gånger görs anteckningar likt år 1897:s berberis som byttes ut (se s. 26), men 
det står ej mot vad eller varför de skulle bytas. Liknade gäller pilar och hagtorn som 
byttes ut år 1903, utan noteringar om varför (se s. 27). 
 

• I jämförelse med perenner, träd och annat material där några sorter eller arter går att 
urskilja (tabell 1 & 2, s. 21) finns inget noterat gällande fruktträd och bär. Hade de 
endast en sort eller visste de inte? 

 
• Exakt när under året skötseluppgifter utfördes saknas till större del, likaså hur de olika 

uppgifterna utfördes. Exempelvis trädbeskärning. 
 

• Exakt var växterna planterades är svårt att urskilja från växtlistorna, enstaka exempel 
står med i sammanfattningarna eller går att gissa sig till (se ss. 30-31). 
 

• Krukväxterna som används vid utsmyckningar saknar ytterligare information om plats 
och växtmaterial. På s. 21 ges exempel på växter som utifrån dagens användning kan 
antas vara krukväxter, men inga noteringar om användning fanns i årsberättelserna. 

 
• Ett större frågetecken är vilka sorter av frö och plantor banvakterna fick. Det nämndes 

nästan varje år att SJ delade ut plantor till sina arbetare men inget om exakta sorter, 
endast enstaka noteringar om fruktträd eller perenner. 

 
4.5 Fortsatt forskning 
Vid en fortsatt forskning hade en jämförelse av räkenskaperna och årsberättelserna kunnat vara 
av intresse. Främst för att se om det står vilket växtmaterial som köptes in, om detta noterats 
mer i detalj. Därtill kan vidare arbete i arkiven för att hitta Sundius kvarvarande årsberättelser 
vara en intressant infallsvinkel. Dessa kan kopplas till de befintliga för att tydligare kunna se 
utvecklingen av hans växtmaterial från år 1987 till 1910.  
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Växtmaterialet i sig går att undersöka mer i detalj, där jämförelser med andra källor likt 
Göteborgs trädgårdsförenings kataloger kan genomföras. Här för att se om de har samma 
trender kopplade till annueller och perenner, samt om växtmaterialet för privatbruk var det 
samma som stadsplaneringar. Eftersom jag själv inte har undersökt växtlistorna i detalj för att 
läsa mer om arter och sorter hade växterna i sig gått att utforska på flera sätt, exempelvis en 
sammanställning och analys av det material jag har komponerat i Excel-filer (se bilagor). De 
olika åren hade kunnat jämföras för att urskilja när olika sorter eller arter blev populära eller 
försvann från marknaden. Likaså kan växtlistorna från distrikten ge en inblick till vilket 
växtmaterial som användes i olika delar av landet. En jämförelse mellan växtlistor, fotografier 
och ritningar från tiden hade kunnat ge en större inblick vad de olika arterna användes till och 
inte bara de större kategorier Sundius antecknat. Vidare hade Sundius växtlistor kunnat 
jämföras med annat arkivmaterial från SJ.  
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5. Sammanfattning 
Statens Järnvägar och deras planeringsverksamhet hade en betydande roll under 1800-talets 
andra hälft och 1900-talets början. Järnvägsspåren i sig bidrog till att förbinda landet på ett nytt 
vis, behovet av en gemensam tidtabell kom att utveckla dagens standardtid och 
stationsplanteringarna bidrog till lärande om och utbredning av växter. Redan vid öppningen 
av SJ:s första stambana år 1856 sägs planteringar ha varit en del av miljön. Tidigare har artiklar, 
böcker och uppsatser gällande SJ:s planteringsväsende publicerats där fokus har legat på 
enskilda stationer, inventeringar eller organisationen i helhet. Däremot saknas undersökningar 
och arbeten kopplat till växtmaterialet i sig, något denna uppsats ämnade beröra.  
 
Syftet med studien var att se över SJ:s planteringsväsende under trädgårdsdirektören Agathon 
Sundius (1852-1920) ledning. Målet var att finna information om växtmaterialet, i vilken 
form trender likt perenner/annueller gick att urskilja, samt finna övrig info kopplat till 
planteringsväsendet likt skötsel. Studiens huvudfokus var Sundius årsberättelser skrivna till 
SJ:s styrelse vid årsskiftena mellan åren 1891-1906, tillsammans med föreskrifter och 
jubileumsböcker publicerade av statens järnvägar. För att kunna besvara syftet användes tre 
frågeställningar: 
 

• Vilket växtmaterial användes av SJ i olika planteringar åren 1891-1906? 
• Hur såg utvecklingen från annueller till perenner ut med årsberättelserna som källa?  
• Vilken ytterligare information om planteringsväsendet kan ses i materialet? Exempelvis 

info kopplat till planteringarna och växtmaterialet likt skötsel och uppdragning 
 

Till arbetet har en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie genomförts i form av litteratur- 
och arkivstudie, där den funna datan sammanställts i diagram och tabeller, för att tillsammans 
besvara frågeställningarna. Arkivstudierna gick ut på att analysera och anteckna relevant 
information från årsberättelser. Likaså användes föreskrifter, skrivna för att guida 
trädgårdsdirektören och trädgårdsmästarna i deras arbete, för att finna information om 
arbetarnas ansvarsområden. För att förstå planteringsväsendets samt SJ:s uppbyggnad användes 
litteraturstudier i from av jubileumsböcker och tidigare arbeten, vilket sammanställdes med 
informationen från årsberättelserna I tabeller och diagram redovisas antal uppdragna-, 
utplanterade- och inköpta växter per år, samt antal stationer för varje distrikt/år. Studien i sig 
framställdes i en undersökningsdel där en redovisning av informationen från materialet skedde, 
vilket diskuterades och problematiserades ytterligare i resultatdelen.  
 
Arkivstudierna resulterade i två delar. En del där Sundius anteckningar i årsberättelserna 
redovisas och diskuteras utifrån frågeställningarna och en där växtlistorna i materialet har 
transkriberats och sammanställts i excel-filer. Filerna i sig är inte en central del i arbetet utan 
användes endast för att påvisa arter och sorter av växtmaterial, alla finns däremot i bilagor. 
Litteraturstudierna gav resultat i form av information gällande stationer, distrikt ändringar, 
anställningsformer med mera och kopplas till stor del ihop med SJ:s syn på planteringsväsendet. 
Tabeller och diagram användes för att påvisa förändringen från annueller till perenner där antal 
utplanterat växtmaterial och stationer kopplas samman för att påvisa en procentuell ökning eller 
minskning.  
 
Eftersom studien genomfördes med ett helhetsperspektiv finns ytterligare infallsvinklar att 
undersöka. Vidare forskning kan således undersöka återstående år för att ge en bättre bild över 
Sundius tid som trädgårdsdirektör. Växtlistorna i sig kan jämföras med motsvarande material 
likt Göteborgs trädgårdsförenings kataloger för att se om växtmaterialet var detsamma på flera 
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ställen. Vidare kan växtlistorna analyseras och sammanställas på ett flertal sätt som kan bidra 
till vidare kunskap om SJ:s planteringar.  
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6. Illustrationsförteckning 
Omslagsbild: Digitalt museum (1900-1909). Söder om stationshuset i Storlien [fotografi]. 
https://digitaltmuseum.org/021018137582/soder-om-stationshuset-i-storlien [2022-03-03] 
 
Figur 1: Eriksén (1899). Bägviken station [fotografi]. 
https://digitaltmuseum.org/021018086943/bagviken-station  [2022-03-08] 
 
Figur 2: Järnvägsmuseet, Jvm 13254. Dödsannons med bild Sundius 
 
Figur 3: Welin, Gustaf (1906) Statens järnvägar: 1856-1906. D. 1 Historik. Centraltryckeriet, 
Stockholm. s.268 
 
Figur 4: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1891 
 
Figur 5: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1897 
 
Figur 6: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1906 
Figur 7: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1891 
 
Figur 8: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1891 
 
Figur 9: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1903 
 
Figur 10: Nilsson, Felicia (2022a) Inventerat växtmaterial.  
 
Figur 11: Nilsson, Felicia (2022b) Antal uppdragna plantor  
 
Figur 12: Nilsson, Felicia (2022c) Antal uppdragna plantor 
 
Figur 13: Nilsson Felicia (2022d) Planterat växmaterial per år 
 
Figur 14: Nilsson Felicia (2022e) Planterat växmaterial per år 
 
Figur 15: Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1897 
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Figur 16:  Statens Järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven 1855–2000, 
Bantekniska Byrån/Banavdelningen (Bbr), Årsredogörelser. Trädgårds- och 
planteringsväsendet, F3:1 1897 
 
Figur 17: Sundius, Agathon (1906) Nordligaste stationer för nedan angifna fleråriga 
blomsterväxter. ”Planteringar” i Statens Järnvägar 1856–1906. D. 2 Bana och byggnader, 
Centraltryckeriet, Stockholm. s. 595 
 
Tabell 1: Nilsson, Felicia (2022a) År 1900:s transkriberade årsberättelse 
 
Tabell 2: Nilsson, Felicia (2022b) År 1900:s transkriberade årsberättelse 
 
Tabell 3: Nilsson, Felicia (2022c) Sammanställning av SJ:s inköpta växtmaterial 
 
Tabell 4: Nilsson, Felicia (2022d) Sammanställning av antal stationer per distrikt/år 
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8. Bilagor 
OBS! Texten i bilagorna är liten. För bästa läsbarhet, använd examensarbetets online-version där texten kan 
förstoras. Röd markering innebär att växten inte gick att finna på SKUD eller google.  
 

Bilaga 1: Sammanställning av växtlistor från 1891:s årsberättelse. 
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Bilaga 2: Sammanställning av växtlistor från 1894:s årsberättelse  
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Bilaga 3: Sammanställning av växtlistor från 1897:s årsberättelse 
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Bilaga 4: Sammanställning av växtlistor från 1900:s årsberättelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 

Bilaga 5: Sammanställning av växtlistor från 1903:s årsberättelse. 
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Bilaga 6: Sammanställning av växtlistor från 1906:s årsberättelse. 

 


