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f litið er um öxl og hugað að
upphafi skóg- og trjáræktar
á Íslandi líta margir
til aldamótanna síðustu. Á árunum í
kringum aldamótin var plantað að
frumkvæði danskra
skógræktarmanna á Þingvöllum
1899 og við Grund í Eyjafirði 1900.
Þorlákur Hallgrímsson á Skriðu í
Hörgárdal hafði áður flutt reynivið
úr Möðrufellshrauni í Eyjafirði og
stofnað til trjágarðs við heimili sitt
um 1830.
Á Akureyri höfðu danskir
kaupmenn snemma reynt að
rækta tré. Nokkru fyrir aldamót
stóðu vöxtuleg reyniviðartré í
görðum við Laxdalshús og Gamla
spítalann. Sigurður Sigurðsson
búnaðarmálastjóri (1871-1940)
og Páll Briem amtmaður (18561904) voru áhugasamir um
trjárækt. Þeir voru hvatamenn að
stofnun fyrstu
trjáræktarstöðvarinnar á
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Akureyri. Henni var valinn staður
sunnan við Akureyrarkirkju í
Aðalstræti. Framkvæmdir hófust
þar 1899. Þar er nú garður
Minjasafns Akureyrar.
Jón Chr. Stephánsson (18291910) var fenginn til að annast
eftirlit og framkvæmdir með
trjáræktarstöðinni. Jón var smiður,
ljósmyndari og bæjarfulltrúi á
Akureyri. Hann hafði dvalið í
Danmörku og hafði því góð tengsl
við útlönd. Jón Chr. Stephánsson
bjó í húsi því sem nú er Aðalstræti
52. Hann var fenginn til þess að
stjórna framkvæmdum við
trjáræktarstöðina vegna þekkingar
og reynslu sem hann hafði af ræktun trjáa á lóð sinni við Aðalstræti
52.
Ekki eru til ritaðar heimildir um
trjárækt Jóns Chr. við heimili sitt
en mynd sem tekin er árið 1912 í
garðinum sunnan við Aðalstræti 52
sýnir nokkur lerki-

tré sem virðast vera rúmir 2 m
á hæð. Líklegt má telja að til
þessara trjáa hafi verið sáð nokkru
fyrir aldamót. Ef svo er eru þetta
elstu lerkitré sem vitað er um hér á
landi.
Ekkert er vitað um uppruna
lerkitrjánna. Þó er líklegt að
um sé að ræða rússalerki (L.
sukaczevii) en trén hefur kalið
nokkuð í uppvextinum og myndað
stórar krónur. Kvæmið virðist vera
suðlægt því barrfalli lýkur ekki fyrr
en í nóvember. Laufgun er um 10
dögum fyrr en á því rússalerki sem
nú er notað til skógræktar hér á
landi. Hæstu lerkitrén í garðinum
eru núna um 16 m og þvermál þess
sverasta er um 190 cm í brjósthæð.
Ýmis annar gróður var í garði
Jóns Chr. Austan við húsið stóð
til dæmis gráölur sem var yfir 13
m hár er hann féll.
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