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Glåmdalskortet

Omslagsbilde:
Kongsuinger stasjon med blant annet den
gamle kiosken. Bildet er t'ra et gammelt
postkort som er merket J. M. Kilenholdt
NS. Vi uet ikke huor gammelt bildet er,

men enkelte andre postkort som er merket
med denne fotogralens naun, er t'ra tiden
omkring 1910-1920. Folk står på perron-
gen - noen skøl kønskje møte noen, andre
er kommet bare for å se på toget og på folk.

Foto: Kuinnemuseets arkiu
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/15 ui som trodde at riunings-
\J gleden i Kongsuinger hadde
autatt! Men dessaerre - det ,

Galgebakl<en,står nå i fare far å bli
jeunet med jarden. Etare forand'
ringer skjedde på Galgebakken ds
det ble bygget blakker der i 2005,
rnen detlille huset ble stående som
et symbal på småkårsbebyggelsen
sam uar,her Flere har nå engøsjert
seg for at husef skal beuares. Vi
håper det uil lykkes.

I år ør det 150 år siden
Skinnarbøl skale åpnet sam en'

au de første fastskolene i Vinger
kommune. Bygningen er nå skale.
rnuseum. I anledning jubileet har
skoten fått en,,ansiktsløftning», inn-
uend.ig, og utstillingene er fornyet
i ssmarbeid mellom hlstarielag,
museene ag ikke'mtnst iurtge dug-
nadsfolk., Under' Jubileams,f eirhgen
5. juni uar det'tullt'hus og uel'sd' ' .

det,,og skolen ail'uære åpen alle
søndcgert juli.' ":'',

Den 3, oktober Jor 1"54 år
slden ble Kangsoingerbanen åpnet
med kong Carl den,75. i spissen. '

lkke bare ble distriktet knvttet til
Christisnic og resten aa landet
p'& en bedre rnåte; med p:å hjøpet
fikk ui en rekke flatte stasjons-' .

bygnin ger med uakre' llageanlegg.
Kangsuinger Museum åpner ' : .

utstilling onr ffongsuingerbanen i
Aamadtgården den 24.'jani.
God sommer og god lesning!
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- Gjennem rosenhav elno o o1

Om de glemte stasjonsparkene
på Kongsvingerbanen

AV IVONA HOLIV

Da jernbanen kom til uårt distrikt så

tidlig som i 7862, brakte den med
seg mange nyheter fra det moderne
Europa. Glåmdølene ble selusagt
begeistret og inspirert au teknologien
og togenes hurtighet, men også i stor
grad au de uakre stasjonsanleggene.

Jernbanearkitekturen vakte beundring
da som nå, og sveitserstilen ble svært
populær. Mindre kjent er de eksotiske
parkene som ble anlagt på hver eneste
stasjon. Disse ble viktige rekreasjons-
steder og fikk hageinteressen til å vokse
hos glåmdølene.

I denne artikkelen tar jeg for meg
stasjonsanleggene og -parkene på
Kongsvingerbanen i pionertiden. Jeg
har valgt å konsentrere meg om sta-
sjonsparken på Skarnes, som var et
usedvanlig flott anlegg, men omtaler
også så vidt hageanleggene på Sander
og Kongsvinger. Jeg ser først helt kort
på hvorfor disse ambisiøse parkene
ble anlagt og hvem det var som skapte
dem. Jeg gjør så et forsøk på å finne ut
hvordan hagene så ut og hva slags plan-
ter og trær de inneholdt og samtidig å
si noe om bruken av dem. Deretter tar
jeg for meg hvordan parkene utover
19OOtallet gradvis ble forenklet og på
noen steder forsvant fullstendig. Helt til

slutt viser jeg til Jernbaneverkets tanker
om en ny satsing på uteområdene på
stasjonene i vårt distrikt.

Stasjonsparkideen
Jernbanen ble en stor suksess fra første
stund her i landet. Selv om hovedtan-
ken bak togtrafikken var godstransport
og hos oss i sær frakt av tømmer og
planker fra skogområdene og ut til
Oslofjorden, ønsket selskapene i til-
legg å utvikle persontrafikken. Det
ble derfor satset mye for å gjøre del
attraktivt for publikum å reise med tog.
Reiseopplevelsene skulle innby til vel-
være i helhetlige miljøer av høy estetisk
kvalitet.

Landskapsarkitekt Christian
Wesenberg beskriver anleggene fra
pionertiden slik:

"Stasjonen ble rammet inn av store
trær. (...) Innenfor denne rammen fol-
det stasjonen seg ut med ulike stasjons-
bygninger, stasjonsplass, hesteparkering
("hesterække"), porter, plener, blomster,
busker og trær, hageganger og perrong.
Det var også lysthus av vegetasjon der
de reisende kunne sitte i skyggen mens
de ventet på toget."

Stasjonene langs de første jernbane-
linjene ble derfor til rene praktanlegg.

1 Fra diktet «Stiltel Stiltel» av Dagny JueL,

i Samlede tekster, s. 107.
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På Kongsvingerbanen ble det, i likhet
med på Hovedbanen, anlagt parker
i viktoriansk eller romantisk stil med
slyngende hageganger mellom plener,
blomsterbed, busker og trær. Landets
ypperste arkitekter ble ansatt til å tegne
stasjonsbygningene, og til å utforme
parkanleggene fant man fram tilde
mest anerkjente gartnerne.

Jernbanens første
arkitekter og gartnere
Under jernbanebyggingen ble det eks-
propriert store tomteareal tilknyttet
hvert stasjonsanlegg.

Stasjonsarkitektene tegnet ut detal-
jerte planer. Hver enkelt bygning,

som stasjonen, pakkhus, godster-
minal, lokomotivstall, privet (do) og
skjul, samt perronggjerder og andre
detaljer ble utformet i enhetlig stil. På
Kongsvingerbanen var det de tyske
arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og
Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno,
som hadde tegnet Hovedbanens byg-
ninger (1854), som ble hyret opp.
Schirmer hadde tidligere hatt mange
store oppdrag i landet og tegnet blant
annet flere kirker og typetegninger
til fengsler. I vårt distrikt sto han bak
Strøm kirke og Kongsvinger fengsel;
dette siste sammen med von Hanno.
Av Schirmers og von Hannos skisser
til Kongsvingerbanen ser vi at grønt-

Denne skissen til en stasjon på Kongsvingerbanen viser at Schirmer og von Hanno
hadde ideen om et frodig hageanlegg rundt bygningene ira første stund.

Foto : Jernbaneverket/ J ernbanemuseet
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Den usignerte planen t'or hageanleg-
get rundt Skarnes støsjon uiser et
storslått anlegg med slyngende grus-
ganger og rik beplantning. Parken uqr
inndelt i to audelinger - 6n bak selue
stasjonsbygningen og €n på siden au
priuet og skjul.

Bilde: Jernbaneuerket

områder var en del av den helheten de
planla.

Til å tegne selve parkanleggene knyt-
tet Jernbanen til seg de beste gartnerne
i landet. På samme måte som arkitekte-
ne var disse utdannet i Tyskland. Svært
få av de første hageplanene er bevart.
De eldste man kjenner til er nettopp fra
Kongsvingerbanen og Grensebanen.
Carl Heinrich Kaiser regnes som den
iørste jernbanegartneren i Norge.
Kaiser anla parker på stasjonene langs
Hovedbanen og kom også raskt i gang
med anleggene ved Kongsvingerbanen.
Etter få år ble han kongelig slottsgart-
ner, og det finnes i dag bevart bare bn
plan signert Kaiser. Det er planen av
Matrand, tidligere Eidskog, stasjon - et
flott eksempel på en mindre viktoriansk

stasjonspark. Imidlertid finnes usignerte
parkplaner fra Fetsund og fra Skarnes.
Disse to tegningene er dermed de
eldste planene for stasjonsparker som
finnes her i landet. Begge er utført i en
helt annen stil enn Matrand-tegningen
og trolig utført av en annen gartner.
Christian Wesenberg mener det kan
stå en svensk gartner bak, siden jern-
baneutbyggingen i nabolandet var i full
gang på denne tiden. Dessverre er ori-
ginaltegningen til Skarnes-parken i' dag
tapt, og den digitale kopien er ikke den
beste.

Drømmenes hage på Skarnes
I dag er det ingen spor igjen etter det
gamle parkanlegget på Skarnes. Da det
store almetreet som sto ut mot plattfor-
men, døde på begynnelse av 2000-tal-
let, forsvant den siste resten av anlegget
fra 1860-årene. Mange husker fortsatt
den triangelformede plenen med hekk
rundt som ble fjernet på 1980-tallet,
men allerede den var kraftig endret
og forenklet i forhold tilden opprin-
nelige parken. De gamle fotografiene
som finnes av Skarnes stasjon, er tatt
fra plattformsiden, og det er §delig at
det var rik beplantning på baksiden av
stasjonsbygningen. Stasjonen ser inn-
bydende ut med grøntområdet rundt,
og vi forstår at parkanlegget spilte en
vesentlig rolle for de reisendes trivsel.
Man får likevel ikke ordentlig inntrykk
av hvordan hagen var oppbygd på disse
fotografiene.

Heldigvis ble det også tatt fotografier
av andre motiver enn stasjonen fra
Skarnes. I boken Hilsen t'ra Glåmdal
har Kjell Aasum gjengitt et postkort
med påskriften "Padi af parken,

SIDE 14 SOLØR-ODAL NR.2_2012



Dette postkortet med et bilde t'ra Skarnes stasjonspark ble sendt ca. 7919,
men skriuemåten på ordet "at'" tyder på at bildet er tatt noe før. I den særdeles

frodige hagen slynger bølgende grusganger seg. To kuinner promenerer i lyse
sommerantrekk. En mann huiler på en benk litt lenger innouer i parken. Den
uniformskledte mannen er trolig sfos.Jonsmesteren selu.

Foto: Kjell Aasum/Ililsen fra Glåmdal

Skarnes". Motivet er svært eksotisk.
Ved første øyekast kan det virke som
om det er Ira en botanisk hage eller
en park i et nærmest tropisk strøk.
Imidlertid viser dette fotografiet sta-
sjonsparken på Skarnes sett fra innsi-
den. Parken er svært godt vedlikeholdt.
Grusgangene er uten ugress og med
klart stukne kanter. Både gressområ-
der, beplantning og grusganger danner
myke bølgende linjer. Det er variasjon i
form og høyde på de ulike plantegrup-
pene og bedene.Trærne har vokst seg
store. Parkanlegget er en sann oase, og

et opphold her måtte ha hatt en svært
behagelig virkning på de besøkende.

Den viktorianske hagestilen
Under viktoriatiden i England skjedde
store samfunnsmessige forandringer
som bidro til en økt utbygging av park-
anlegg. Arbeiderklassen vokste fram
som følger av industrialismen. Denne
nye klassen bodde trangt i mørke by-
deler og trengte parker som pusterom.
Samtidig fikk flere borgere mulighet
til å anlegge nye parker og villahager.
Viktoriatidens arkitektur kalles gjerne

SOLØR-ODAL NR. 2-2012 stDE 15
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Dette postkortet ble sendt i 1903 og
uiger stasjonen en gang på høsten.
Bladene har t'alt deluis au trær og
buske4 og det er trolig priueten ui kqn
skimte i bakgrunnen til høyre.

Foto: Sør-Odal kommune

Her er et postkort fra ca. 7974 der
parken står i full sommerprakt.
Trærne er høye og frodige. En ny
kiosk er kommet til siden 7903.

Foto: Sør-Odal kommune

uhistorismen,, og arkitektene tegnet hus
i tidligere tiders stilarter.

De norske stasjonsbygningenes sveit-
serstil hadde hentet sin inspirasjon fra
tysk historisk byggeskikk.z Fra nordtys-
ke middelalderhus kom teknikken med
bindingsverk, og fra bondearkitekturen
i Sør-Tyskland og alpeområdene kom
de pittoreske detaljene som svalgan-
ger og løvsagutskjæringer. Forbildene
for stasjonsparkene kom imidlertid fra
England. De første stasjonshagene var ,

holdt i viktoriansk stil, og dette ble der-
med den stilen som ble vanlig i private
hager i tilknytning til sveitserstilhus.
Unni Dahl Grue og Madeleine von
Essen beskriver i sine hagehisto-
riske oversikter hva som karakteriserte
1800-tallets landskapelige hagestil.
Viktige elementer var slyngende stier,
tette buskas, plener med kunstferdige
formete teppebed med sommerblomster
i sterke farger. Hagemøbler og annet
uts§r var i sføpejern. Den viktorianske
hagestilen hadde utgangspunkt i den
engelske landskapsstilen fra 1700-tallet
med idealet "the waving line of beau§".

I Norge hadde et nytt marked for
plantehandel oppstått takket være en
voksende, velstående middelklasse.
Villahagene fikk teppebed med sirlige
mønsterplantinger av utplantingsplanter
og plantefelt med stauder spredt utover
plenen. Bedene var formet som sirkler,
ovaler, halvmåner og franske liljer.
Pelter Nøvik, statsgartner og redaktør
for Norsk Havetidende, utga i 1890

2 Det var for øvrig bare mel[omstasjonene som

bte utført i sveitserst'iL. Endestasjonene i byene bte

oppført i mur, som oftest i nyromansk- eLter nyrenes-

sansesti [.
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Norsk Hauebog som ga detaljerte opp-
skrifter på hager i landskapsstil.

l800tallshagen kalles også gjerne
for "gartnerens hagestil". Den nye
og rike tilgangen av planter fra tjerne
himmelstrøk stimulerte til bruk av et
stort spekter av prydplanter i hagene.
Vinterhager og drivhus ble bygd for å
dyrke eksotiske nytte- og prydplanter.
Hagene i viktoriansk stil var kostbare å
anlegge og krevde gode gartnerkunn-
skaper. På 19OOtallet ble den viktori-
anske hagen etter hvert avløst av Den
nyformalistiske hagen, med geometriske
former og klare avgrensninger og bruk
av stedegne og hardføre trær og busker.
Først nå ble staudebedet, som i dag er
kommet på moten igjen, gjerne under
betegnelsen "oldemors hage", for alvor
utviklet.

Plantene og blomstene
I Iølge Unni Dahl Grue og Madeleine
von Essen var hagebildet og plantemo-
ten siste halvdel av 1800-tallet preget
av variteter av busker og trær med awi-
kende vekstformer (søyle-, henge- og
dvergformer), awikende bladformer (fli-
kete, krøllete og trådformede) og awi-
kende bladfarger (sølv, hite, gule, røde,
samt striper, prikker og marmorering).
Vi vet ikke hvilke planter som opprin-
nelig ble plantet på Kongsvingerbanens
stasjoner, men med utgangspunkt
i plantegningen fra Skarnæse fra
1860tallet og fotografiet av parken fra
Iør 7919, ser vi at gartneren har fulgt
mønsteret fra de viktorianske model-
lene. Parken var ihøyeste grad en

3 Navnet på stasjonsstedet var først Skarnæs, men

bte endret tiL Skarnes i 1894.

Bladliljer (hosta), gjerne med brokete
blader, ble populære i de uiktorianske
hagene.

Foto : commons. wikimedia. orgw iky'
Terren Peterson

Trær og planter med merkelige
bladformer og -t'arger, slik som denne
blodbøken, uar blant t'auorittene til
7 8))-tallets gartnere.

F oto : co m mo n s. w ik im e dr:; 
E:rr:!,

eksotisk oase i bygdesenteret.
Christian Wesenberg gjengir bestil-

lingen av trær og planter som ble gjort
av Hovedjernbanen i 1861 fra den
botaniske hagen påTøyen til beplant-
ningen av stasjonene fra Christiania

I
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til Eidsvoll. Denne lød på "75 eg, B0
bartrær, 10 kastanjetrær, 100 Lonicera
tartarica (leddved), 100 diverse bus-
ker". Det er ikke urimelig å tenke at
det var en liknende bestilling som ble
gjort til anleggingen av stasjonshagene
på Kongsvingerbanen få år senere.
Allerede i "Første Drifts-Beretning for
Kongsvinger-Lillestrøm Jernbane fra
lste Januar til 31ste Desember 1863"
er det lørl poster "Til Anlæg af haver
og Blomsterpartier ved de forskjellige
Stationer (...)" På en plan for hage-
anlegget på Kongsvinger stasjon fra
7946 kan vi lese om flere eldre busker
og trær: "Gammel bjerk, gammel lind,
gammel syrin, gammel granhekk".
Kanskje har noen av disse vært med
helt fra begynnelsen av?

Madeleine von Essen forteller at
planter fra det Fjerne Østenble svært
populære på 1800-tallet. Vi fikk blant
annet høstberberis, ildkvede, stuehor-
tensia, mange arter og sorter av rodo-
dendron, rynkeroser og månedsroser
og stauder som høstanemone, astilbe,
bladlilje, silkepeon og prydrabarbra.
Remonterende roser fra Kina ble krys-
set med de gamle engangsblomstrende
europeiske buskrosene, og slik opp-
sto marrge nye grupper av roser med
flere hundre forskjellige sorter. Fra
andre deler av verden fikk vi en rekke
busker og trær, spesielt vintergrønne.
Eksempler her er edelgraner, ulike

Flere sorter au rododendron kom til
Europa fra det Fjerne Østen og ble
uiktige innslag i landskapshagene på
180}-tallet.
F oto : com mo n s. wikim edia. orgw iki/n n

lønnarter, sypresser, snebæq villvin.
De aller mest populære nye buskene

og trærne i Norge på denne tiden var
de ulike avartene med unaturlig vokse-
form, som for eksempel pyramideeik,
hengeask, og - bøk, søyle- og henge-
alm, eller med merkelige bladformer
og - farger som blodbøk, broketbladet
lønn, fliketbladet lønn, sølvfarget pil,
gulbladet skjærsmin etc. I tillegg var
stauder og vekster med dekorative
blader på moten. I utplantningsbedene
hadde man gjerne tropiske planter
som måtte forkultiveres i veksthus. De
ble plantet ut i såkalte varmebed laget
av kompostjord og hestegjødsel. Også
disse plantene utmerket seg med sær-
pregede bladformer og gilde farger.

Stasjonshagene ble en viktig inspira-
sjonskilde for både allmuen og rikfolk.
Allerede i jernbanens Iørste år hyret
Ilere bønder jernbanegartner Kaiser til å
anlegge moderne landskapshager hjem-
me hos seg selv. Mens de rike kunne
ansette hagearkitekter og gartnere, var
det kvinnene som sto for hageahleg-
gene hjemme hos de mer vanligstilte.
Hagebruk ble en "ekte" kvinnesyssel,
og Ilere hageskoler for kvinner ble eta-
blert, forteller Unni Dahl Grue.

Mens man ventet...
Stasjonene var tiltenkt både dem som
ventet på toget, men også passasjerene
på forbipasserende tog. Togene hadde
den første perioden lange opphold
på stasjonene. Det skulle lesses av og
på gods. Vogner skulle kobles om, og
lokomotivet måtte få påfyll av vann og
kull. Dessuten kom det ikke toalett på
togene før nærmere 1900-tallet. Det
ble derfor satt opp egne toalettbyg-

I
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ninger i tilknytning til plattformen og
parken. Privetene på Kongsvingerbanen
var vanligvis del av et større uthus
som lå lenger vekk fra sporet.
Privetbygningene var rikt utformet i til-
svarende stil som resten av stasjonen.

På lBOOtallet var det akseptert at
det var forskjell på folk. På togene
fantes det både første, andre og tredje
klasse. Den samme inndelingen hadde
man på venterommene på de større
stasjonene. Man fikk de forholdene
man hadde mulighet til å betale for.
Stasjonene hadde dessuien et eget
venterom for kvinner. Her kunne

mødre amme barna sine, og kvinnene
kunne ufors§rret friske seg opp før og
i mellom togreiser. Det var forbudt for
menn å gå inn i disse dameværelsene.
Schirmer og von Hannos plantegninger
viser at det var damerom på alle sta-
sjonene på Kongsvingerbanen. Utover
på 1920-tallet ble det etter hvert vanlig
med felles venterom, og damerommene
ble tatt i bruk til andre formål som
ilgodskontor o.a. Statsbanearkitekten
Georg Andreas Bull, som tegnet
stasjonene på "Grensebanen" fra
Kongsvinger til Riksgrensen (1865), var
for øvrig kritisk til damerommene og

Grunnplantegningen til Haga stasjon uiser huordan arkitektene Schirmer og
uon Hqnno først har planlagt damerommet til uenstre t'or inngangen og houed-
uenterommet, og deretter har endret plassering til rommet til høyre. Både
Skarnes og Sander stasjon er au den såkalt Haga-typen.

Bilde: Jernbqneuerket
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beklaget seg i en innredningsplan at det
i disse ble en "nedtråkket sti fra døren
til speilet".

Men var været godt, så oppholdt nok
de reisende seg gjerne i stasjonshagen.
Det var nemlig i 1860-årenehøyeste
mote å spasere i en park, og dette
holdt seg i flere tiår. Vanlige mennesker
hadde for første gang i historien begynt
å få "fritid", og denne nye tiden skulle
nyrtes og framvises i det offentlige rom.
Fra kunsthistorien kjenner vi flere male-
rier lra impresjonistenes og realistenes/
naturalistenes hender som viser nettopp
dette motivet. "Flanøren" var en karak-
ter fra denne tiden som elsket å sprade
rundt og vise seg fram i all sin eleganse
og verdensvanthet. Om det var mange
Ilanører i parken på Skarnes, er umulig
å vite i dag, men stasjonsparkene var
offentlige og til bruk for så vel lokalbe-
folkning som de reisende.

Forvandlinger utover I 9oo-tallet
Stasjonspark ene på Kongsvingerbanen
var med sitt vell av eksotiske planter,
busker og trær og mange grusganger
krevende å vedlikeholde. Wesenberg
forteller at det på begynnelsen av
19O0-tallet ble vanligere å formklippe
vegetasjonen, muligens fordi den var i
ferd med å ta overhånd. Ettersom jern-
banen spredte seg utover landet med
nye stasjoner og parker, fikk gartnerne
stadig mer å gjøre. Vedlikeholdet ble
etter hvert forsømt, og på de fleste
stasjonene vokste hagene etter hvert
til å bli overgrodde villniss som mange
mente ødela stasjonsmiljøet i stedet for
å berike det.

Etter andre verdenskrig ble det ansatt
en overgartner i NSB som tegnet nye

og forenklede planer for stasjonene
tilpasset det nå funksjonalistiske ideal.
Det ble hyret opp jernbanegartnere
som hadde ansvar for klipping av hek-
ker og slikt arbeid som krevde spesial-
kompetanse og -uts§r. De fleste hagene
ble gjort om til å bli stasjonsmesterens
private hage og var ikke lenger tilgjen-
gelige for publikum. De lå likevel der
som "en berikelse for øyet" til alle som
bevegel seg rundt stasjonene. For å
stimulere til innsats i hagene ble det
opprettet et premieringssystem der
stasjonsmestere som gjorde en særlig
innsats i sin park, fikk utdelt diplomer
for dette. Disse diplomene hang ofte i
det nå felles venteværelset. Selve det
daglige arbeidet med klipping og luking
i bed og grusganger var det helst sta-
sjonsbetjentene som hadde.

På Skarnes var stasjonsparken på
40- og 50-tallet på rundt 300 m2 og
gikk fra plattformen og rundt stasjo-
nen i form av en trekant og endte
i en spiss mellom Julsrudgjerdet og
Glommendalen sparebank. Rundt hele
anlegget med plen, beplantninger og
grusganger gikk en hekk av typen sibir-
ertebusk, som også ble kalt "jernbane-
hekk" fordi den på denne tiden var
så vanlig i stasjonshagene rundt om.
Denne kom det jernbanegartnere fra
Kongvinger og klippet et par ganger i
året. Disse reiste rundt til alle stasjoner
i området, kan Oddvar Molden, som
begynte som trafikkelev ved Skarnes
stasjon i 1947, fortelle.

På denne tiden var også stasjonspar-
ken på Skarnes blitt stasjonsmesterens
private hage, og det var ingen tilgang
for offentligheten. Porten inn til hagen
lå på vestsiden i en åpning i hekken,

I
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Sander sfosTon har t'ortsatt mye au parken beuart.
Hele området er i dag t'redet.

noen meter ned fra stasjons- og platt-
formområdet, husker Molden. Fra
porten gikk en grusgang på skrå opp
mot hovedinngangen midt på huset og
en annen grusgang på skrå ut mot en
sirkelformet gruslagt plass midt ute på
plenen. Plassen lå i en akse fra stasjons-
bygningens hovedinngang, noe som ble
poengtert ved en lengre grusgang, og
den var omkranset av en klippet hekk
og møblert med benker.

I etterkrigstiden måtte svært mange
stasjonshager over hele landet vike plas-
sen for buss- og biltrafikken i tilknytning
til stasjonene. Dette skjedde blant annet
på Kongsvinger stasjon. I vår egen tid
er det heldigvis nedlagt be§delig arbeid
med å oppgradere stasjonstomta på

Foto: Monq Holm

Kongsvinger, blant annet med beleg-
ningsstein og beplantning. Uttrykket er
imidlertid helt nytt og moderne.

På Skarnes derimot ble de siste spo-
rene av hagen |jernef på 1980-tallet.
Den ble nå omgjort til et trafikkanlegg
med rundkjøring og nytt stoppested
for bussene. Det nye butikksenteret
som overtok plassen etter den nedlagte
dampsaga, fikk navnet nParken kjøpe-
senter". I dag er dette narrnet den enes-
te resten etter det en gang så staselige
hageanlegget, men det sier i det minste
noe om be§dningen stasjonsparken en
gang hadde for skarnesfolk.

En ny æra for stasjonsparkene?
Jernbaneverket har i \lere år arbeidet

I
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Kongsuinger stasjon slik området så ut rundt 7950. Vi ser parkanlegget som
strakte seg bortouer til uenstre for stasjonsbygningen.

Foto: Kuinnemuseet - Museene i Glåmdal

med en verneplan for jernbanens sta-
sjoner og steder. 12077 forelå utkast
til en egen del om Kongsvingerbanen
med en evalueringsrapport. Her er alle
enkeltstasjonene tatt for seg med his-
torisk oversikt og beskrivelse av dagens
tilstand. I tillegg er det laget anbefalin-
ger til framtidig vern, planlegging og
forvaltning der oppgradering av uteom-
rådel er et vesentlig tema. Om Skarnes
stasjon blir det sagt at "Her var landets
eldste dokumenterte stasjonspark, og
det taler for en rekonstruksjon av større
eller mindre parkarealer (...) Det bør
vurderes om dette er stedet for en
sentrumspark".

På Sander stasjon er både stasjons-
bygningen, perrong med langsgående
gjerde og hageanlegg fredet etter kultur-
minneloven. I utkast til verneplan slås
det fast at "Stasjonsbygningen er den
best bevarte av de fire som fremdeles
finnes av denne stasjons§pen og har til
dels bevart andre §per detaljer enn de
øvrige." Og videre at: "Stasjonsanlegget
representerer nasjonal jernbanehistorie
av meget stor verdi og har sammen
med hageanlegget åpenbare stedskvali-
teter. Det synes ikke å være grunner til
å endre fredningsvedtaket. "

Om Kongsvinger stasjon heter det
i verneplanen: "Som den største sta-
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sjons§pen av arkitektene Schirmer og
von Hanno ved Kongsvingerbanen og
som den eneste i sitt slag, har stasjons-
bygningen meget høy jer nbanehisto-
risk og arkitekturhistorisk verdi. (...)
Stasjonsparken vest for stasjonsbygnin-
gen er en viktig del av det opprinnelige
historiske miljøet. De restene som frem-
deles finnes bevart, bygger opp under
bygningsmiljøet og har potensiale til
videre{øring og utuikling i pakt med his-
toriske tradisjoner som for tiden er nes-
ten utuisket." Deretler følger konkrete
forslag på hvordan dette kan gjøres.

Et siste ord
Vi har sett at det på Kongsvingerbanen,
den første normalsporete statsbanelinja
i landet, ble gjort store investeringer
ved alle stasjonene de første årene.
Dette ble gjort for å vinne publikums
gunst, og jernbanen ble raskt en suk-
sess også når det gjaldt personaltrafikk.
Stasjonsområdene våre var lenge et
samlingssted både i by og bygd. En
av grunnene til at det ble slik kan ha
vært de fantastiske stasjonsparkanleg-
gene. Vi har sett at parkene ble anlagt i
datidens moderne viktorianske hagestil
med utstrakt bruk av eksotiske planter,
og at de ble tegnet av landets ypperste
gartnere. I dag er mange av parkene
helt borte, og de fleste redusert til et
minimum. Vi har avslutningsvis sett at
Jerbaneverket anbefaler at det skapes
nye uteområder rundt banens vernever-
dige og/ eller fredele stasjonsbygninger.
Forhåpentligvis er det også lokal og
regional interesse for en slik gjennomfø-
ring. Våre unike stasjoner fortlener det
beste.

Kilder:
Grue, Unni Dahl (red.): To oare på gamle hager,7993.
Falldalen, Roger og Mikael Lillevoldr Sueitserhus 7840
1920. Hagen i sueitserperioden. EKS Design AS,
rlw.gamletrehus.no,/articles.tlhn?p:l&k1:1, 2007.
Hartmann, Eivind. Øistein Mangset og Øyvind Reisegg:
Neste stdsjon. En guide til jernbanens arkitekturhis-
torie. 7997.
Holm, Mona: "Galterud stasjon - da jugendstilen kom
til Kongsvingerbanen", Skoglandet, 2009.
Often. Anders: Stasjonsparken - pustehull med
muligheter, www.aasavis.no, 23.1,2.2009.
Von Essen. Madeleine, ''1800-tallets planter" i Gode
råd om gomle hcger, Fortidsminneloreningens serie
Verneplan "Jernbonens stosjoner og ste-der".
Eualueringsrapport for Kongsuingerbanens stasjoner
(kulturhistorisk forualtningsplan). Høringsutkast 1 5.
februar 2011. Utarbeidet av for Jernbaneverket av
NIKU og Jernbaneverkel Urbygging.
Wesenberg. Christian: Jernbanens stosjonspor-
ker Upublisert hovedoppgave fra Institutt for
Landskapsarkitektur Norges Landbrukshøgskole, 1990.
Wesenberg, Christianr Stasjonsmiljø. Statusr apport om
stosjonens uteanlegg. soml diskusrbnsg runnlag lor
ualg au t'remtidig strategi for bedre stasjonsmiljøer,
NSB Eiendom, 1q95.
Aasum, Kjell: Hilsen fra Glåmdal. 2004.

Andre kilder:
Bildearkiv fra Jernbaneverket.
Samtaler og korrespondanse med Unni Dahl Grue. LA.
ARK, MNTA,
Samtaler med Oddvar Molden. Skarnes. januar og
februar 2012.
Samtale med Christian Wesenberg. mars 2072.

Mona Holm, født 7965
Cand.Phil. Kunsthistorie,
Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal,
Galterud, Sør-Odal

SIDE 24 SOLØR-ODAL NR. 2_2012


