
Växtkraft i Häreborgs utemiljö

Utvecklingen av Häreborgs parkområde har historiska rötter
Häreborg, Indals medborgarhus invigdes 1970. Byggnaden är ritad av arkitekten  
Anders Nyquist efter italienska förebilder. Parken runt byggnaden ska nu planteras enligt 
Indalslegendaren Nils Åkerstedts metoder (odlande i sand med gräsklippstäckning) och 
till minne av kyrkoherde Lars Bergström som var brett engagerad i socknens odling och 
vandel. Häreborgs parkområde vill lyfta fram Indalsbygdens godhet, mångfald och ett allt 
varmare klimat. 

Det pågående projektet leds av Ove Johansson och har sina rötter i historien, läs mer 
om detta och viktiga årtal på sid 2.

Tallrundlar som ramar in
Rundlarna inramar mot de anslutande vägarna, Härevägen och Kvarnvägen. Måbärs-
häck, surkörsbär och mot söder liten svartaronia omsluter låga buskar och örter, lämp-
liga för den solvarma, grusiga miljön. Här finns gullginst som blommar samtidigt som 
rotäkta rosenmandel, låga rosa och gula rugosarosor samt rosenmalva, martorn, timjan, 
fetknopp mm.

Att göra 2012: Fortsatt etableringsskötsel och komplettering av häck och körsbär. Av-
läggning för förökning av övriga. Lavendel och andra kryddväxter.

Lövträd med lokal anknytning
Alm från Järkvissle och lind från Lagmansören skyddas av slånaronia (nyttiga bär). 

Att göra 2012: Fortsatt etableringsskötsel.

Lövskärm som skuggar
Lövskärm för skuggning av biblioteket kompletteras med ytterligare solgynnad växtlig-
het, som sötkörsbär, päron från Stigskolan (ympas), äpplen (ympar från Lars Bergströms 
träd samt de nutida bästa).

Hölje för brunnar
Brunnarna täcks in med slånaronia, luktschersmin, hassel och strutbräken, för att under-
lätta gräsklippningen.



Lövskärm mot Bjässjöån gynnar fisket
Lövskärm mot ån bestående av klibbal, ask, hassel, pil och hägg har planterats för att 
gynna fisk och fiskare. 

Att göra 2012: Här föreslås i samråd med kyrkan att några grupper med parkmöbler pla-
ceras ut.

Utveckling av trivsamma vistelserum i sydväst
Planteringar för att medverka till ”trevna” vistelserum i kvällssol. Ek från trakten med 
slån, manchurisk valnöt (självsådd från Loning), äkta valnöt “Loiko”, hassel från Loning, 
japanskt körsbär, smalbladig silverbuske (ätliga bär, lite som oliver), doftschersmin,  
forsythia med flera.

Söderläge med grogrund för rosor, lavendel och vindruvor
Utemiljön mot söder är den mest “sydlänta” platsen i Indal jämte Stigeskolans syd-
vägg. Planteringarna sköts enligt Nils Åkerstedt, för att pröva/visa lokalmiljö/växtklimat 
i Indal. Persikan “Frost”, vindruvan “Solaris”, björnbär, eldtorn “Anatolia”, rosa och gul 
rugosaros samt buddleja “Ile de France“. Komplettering med lavendel, ädla rosor och 
dylika signalarter. Vindruvan “Solaris” första druvklase hann mogna till söthetsgraden 85 
Oechsle, som ger en alkoholhalt på ca 12%, innan den var uppäten. Väl så bra som i de 
varmaste vinlägena i södra Sverige.

KORT OM INDALENS HISTORIA OCH LANDSKAPSMILJÖ
År 6923 f kr. Den centraljämtländska issjön tappas genom Indalen ut i havet, dåvarande Yoldiahavet/
Ancylussjön. Länge fanns en kringla vid 86:an i Tomming, som utpekade platsen för tappningsvarvet i en 
skärning mot älven strax nedom fotbollsplanen. Händelsen markerar den senaste istidens slut.

År 3000 f kr. Hällkistgraven i Lagmansören.

År 1000 e kr. Den så kallade Stigeskatten, 3,33 kg silver, jordas. Norrlands största! Eventuellt del av dana-
gälden av konung Ethelred II av England.

År 1855 – 1888 Lars Bergström är kyrkoherde i Indal. Han var brett engagerad i socknens odling och van-
del. Vid hans död omtalades prästgårdens fruktträdgård som den främsta i Norrland.

År 2007 David Ståhlberg, lägger den 27 april fram sin doktorsavhandling “Systematics, phylogegraphy and 
polyploid evolution in the Dactylorhiza maculata Complex (Orchidaceae)”. Avhandlingen visar att växternas 
(och djurens) genetiska mångfald i Europa är störst i mellannorrlands kustområde, dit nedre Indalen hör.

Nils Åkerstedt, från Indal, nutida legendar, vida känd för lyckat odlande i sand med gräsklippstäckning.

Östloning i februari 2012
Ove Johansson


