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Abstract 

The purpose behind this thesis is to create a design proposal for how a present day 

garden created at the early 1900 can be recreated to its original design.  In order to do 

so, the style of the garden specified to this era must be defined along with an inventory 

of the plants.  The garden used for this specific assignment is located in Söderhamn and 

the property is called ‘Killingen’. The main house as well as the garden was created in 

the beginning of 1900. Killingen´s garden is classed as a ‘own-home garden’. These 

kinds of gardens were influenced by the ‘own-home movement’ which started in the 

1900-century.  The main purpose of this movement was to help low income families 

finding a better and own home with a garden.  It was also there in aid of preventing the 

mass emigration around that period.  

     Around this time, a very influential gardener, Rudolf Abelin, played a key role for 

the own-home garden’s development through his writing and widespread knowledge. 

For him the garden was part of the society development which also was affected and 

influenced by his ideas and involvement. 

     The methods used in this thesis are mainly literature studies but also includes 

observations of current gardens and conversations with relevant people. Thanks to the 

current owner’s very ambitious and existing list of plants of the garden, it’s actually 

been possible to rely on literature in order to propose new plants as well as suggesting 

which plants were not part of the own-home movement and could therefore be removed 

as they are not part of the same style.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har till syfte att ta fram ett designförslag på hur en nutidsträdgård 

som anlades i början på 1900-talet kan återskapas till sin ursprungliga design. För att 

göra det måste trädgårdsstilen definieras och växterna inventeras. Den trädgård som 

ligger till grund av detta arbete finns i Söderhamn och tomten heter Killingen. Huset 

och trädgården kom till i början på 1900-talet. Killingen räknas som en 

egnahemsträdgård. Dessa trädgårdar influerades av Egnahemsrörelsen som startade vid 

förra sekelskiftet. Avsikten med föreningen var att hjälpa fler människor med svagare 

ekonomi att få bättre och egen bostad med trädgård. Ett annat syfte var att förhindra den 

stora emigrationen som pågick då.  

     Rudolf Abelin, en trädgårdsmästare som var aktiv vid denna period, var en mycket 

betydande person för egnahemsträdgårdens utveckling genom sitt författarskap och 

kunskapsspridande. Han såg trädgården som en del av samhällsutvecklingen som 

påverkades av hans idéer och engagemang. 

      Metoderna som använts är främst litteraturstudier men även observationer av aktuell 

trädgård och samtal med sakkunniga. Tack vare ägarens mycket ambitiösa 

växtförteckning av trädgårdens innehåll så har det varit möjligt att utifrån litteraturen ta 

fram förslag på nya växter och även föreslå vilka element och växter som inte följer 

stilen för egnahemsträdgårdar och därför ska avlägsnas.  

 

Nyckelord: Design, återskapa, egnahem trädgårdar, Rudolf Abelin 
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Bakgrund 

Killingen är en gammal vildvuxen villaträdgård i centrala Söderhamn. Den nuvarande 

ägaren har en önskan om att återskapa trädgården till den ursprungliga designen från 

den period då den anlades. Tomten har funnits sedan 1876 och huset byggdes runt 1905. 

Utmaningen med detta uppdrag är brist på fakta, visuellt material och begränsad tid för 

observation. Trädgårdsstilen måste definieras och en växtinventering genomföras för att 

framställa ett designförslag.  

 

 

Figur 1: Del av tomten Killingen, tagen från entrén vid gatan. Foto: privat 2015-10-13. 

      

Uppgifter om fastigheten hittades vid besök hos Söderhamns kommunarkiv men 

ingenting nämndes om själva trädgården. Genom observation av trädgården i nuläget, 

involvera en trädgårdshistoriker på Länsmuseet i Gävle samt utgå från den period då 

Killingen byggdes så är det rimligt anta att trädgården räknas som en av 

egnahemsrörelsens trädgårdar. Egnahemsrörelsen startades omkring år 1900 och hade 

till sin främsta uppgift att främja uppförandet av egnahem för stora mängder människor 

som flyttade in till städerna och var ekonomiskt svaga. Denna organisation blev även en 

motreaktion till den stora utvandringen som då ägde rum i Sverige. 
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(Nationalencyklopedin AB, 2016.) 

    Efter antagandet att Killingen är en egnahemsträdgård kommer uppsatsen att fokusera 

mycket på trädgårdsmästaren Rudolf Abelin, 1864-1961 (Nationalencyklopedin, 2016). 

Gävleborgs länsmuseumpedagog rekommenderade att närmare studera Abelin vid 

undersökningar av egnahemsträdgårdar. Under arbetes gång har Abelin referats till i 

flera skrifter om det specifika ämnet. Han var verksam under denna tid och därför 

kommer hans litteratur användas som en förstahandskälla.  

      Trädgården kan inte bevaras i någon annan form än i trädgården, miljön den skapats 

och finns i. En bild på trädgården kan inte fånga ljuden och en film kan inte fånga 

lukterna. En trädgård blir inte heller riktigt färdigt som ett hus, då det tar flera år att 

anlägga och följa utveckling och tillväxt hos växterna. Skötsel och nya planteringar 

följer vilket innebär ständigt ny status. Detta innebär att en gammal trädgård som brukas 

av sin nutida ägare är både historisk och samtida. (Flinck, 2013, s. 13.) 

 

Tillvägagångsätt och begrepp 

Vårdtermer som används till detta arbete är de som trädgårdsantikvarie Maria Flinck har 

utarbetat. 

     Underhåll är en långsiktig metod som inbegriper sällsynta åtgärder som långsam 

föryngring och reparation med regelbunden skötsel.    

     Restaurering är när man använder sig endast av befintligt material på platsen för att 

undvika förändringar. I igenväxta trädgårdar går det att hitta spår av det som fanns förut 

och med återupptagen skötsel så kan gamla gångar, odlingsbäddar och fleråriga växter 

upptäckas och trädgården återställas.  

     Tar man hjälpa av historiska källor för att återskapa en historisk trädgård som har 

förändras eller rent av har försvunnit så gör man en rekonstruering.      

     Omgestaltning innebär en förenkling eller modernisering av en historisk trädgård och 

att dess utseende, funktion eller innehåll kan förändras.  

      Tidstypisk efterbildning eller pastisch som den också kan kallas är en metod som 

betyder att man nyskapar en tidstypisk trädgård med hjälp av historiskt material från 

flera trädgårdar av samma typ och tid. Tidstypiska efterbildningar används främst av 

pedagogiska skäl, som vid friluftsmuseer. Trädgårdar som nyskapats på detta vis kan 

även komma till nytta när man testar historiska skötseltekniker och trädgårdsredskap för 

att analysera äldre odlingskunskaper och planteringsmönster. (Flinck, 2013, s. 20-23.)    
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      Designen som skapas genom studien kommer att bygga på tidstypisk efterbildning 

och restaurering.  

  

Killingen  

Tomten Killingen, ursprungligen tomt nummer 113a, har funnits sedan 1876 

(Cedergren, 1876). Huset uppfördes kring åren 1905-1907. Vid besök på Söderhamns 

kommunarkiv fanns uppgifter om fastigheten men ingenting om trädgården.  

     Killingen gränsar till fyra andra tomter, se figur 1. Mot gatan, i norr, tillhör det 

nordvästra hörnet tomt nummer 22. Detta innebär att Killingen förlorar ett hörn av sin 

fyrkant på framsidan.  Ytterligare en tomt gränsar till Killingen på den västra sidan, 

nummer 19. Även på södra sidan finns det en tomt, nummer 18, och på östra sidan, 

nummer 13. 

 

  

Figur 2: Karta över Killingens tomt och angränsande tomter. Från Lantmäteriverket 2016-02-18 

       

 Killingen har en stigning från gatan till huset, se figur 2. Från baksidan av huset blir det 

en brantare stigning, en sluttning. I sluttningen växer en riktigt stor vårtbjörk, andra träd 

som lönn m.m. och flera syrenbuskar. Det finns en sicksackformad stig som löper i 



 

6 

 

sluttningen. Ägaren är i nuläget orolig över att björken kan falla ner över huset. Den är 

stor, växer mitt i sluttningen och tronar sig över huset. För närvarande pågår inte någon 

nyttoodling på tomten. Ägaren hade förut ett växthus men nu finns bara grunden kvar. 

På östra gränsen växer en hallonhäck. Det växer tre äppelträd och två plommonträd, 

vara ett av plommonträden har planterats av nuvarande ägare. 

 

 

Figur 3Fotat från angränsande tomt 22 (enligt Figur 2). Huset i bakgrunden tillhör Killingen. Foto: Ragnar 

Pettersson, hämtat ur Dibis. 

 

     Blomsterrabatten går längs grusgången från gatan upp till där marken planar ut på 

tomten. Mot gatan fungerar plommonträdet som prydnadsträd mot vägen. Mot tomt 

nummer 22 som tar upp delar av framsidan på Killingen, växer en förvildad hallonhäck, 

vita – och svartavinbär och en dubbelblommig schersmin av okänt slag, se figur 1.  

     Mot gatan finns staket. Den har en grund gjord av betong. Längst ut, i mitten och 

mot gången finns betongstolpar, och däremellan är det ett järnstaket. 
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Figur 4: Skiss som Killingen ser ut idag, Anna Nordmark 2016-02-25. 

 

Killingen har en markerad gång i trädgården. Den är omkring 1,5 meter bred. Det är den 

raka grusgången som går från gatan till gårdsplanen av grus som omger delar av huset. 
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     I den bakre delen av tomten finns ett avlångt uthus med ingen specifik funktion 

nuvarande utan används till förvaring. Ägaren kallar huset för snickarboden så det kan 

ha varit en tidigare funktion. Uthuset är placerat längs gränsen mot den västra tomten, 

19, och huset är anpassat efter sluttningen som det är byggt på. Kring uthuset finns 

rabatter på kort- och långsidan in mot tomten. Bakom uthuset mot grannen går det en 1 

meter hög mur av murbruk. 

    En del av sluttningen hålls tillbaka av en låg stenmur och det finns en trappa i betong 

som leder upp genom sluttningen. Stenuren har i det högra hörnet börjat rasa på grund 

av att grannen på tomt 18 har byggt en uteplats, vars stuprör leder vatten ner till 

Killingens mur. 

    Närmare huset på gräsmattan mellan blomsterrabatten och hallonhäcken står det en 

flaggstång.   

 

Växtinventering Killingen  

Ägaren har skrivit en lista på vilka växter som har observerat i trädgården. Den går inte 

in i detalj på vilka de olika växterna är då det inte funnits möjlighet att göra 

observationer till detta arbete på grund av för kort tid. Den lista på växter som ägaren 

skrivit är mycket värdefull för detta arbete. Växtlistan kommer användas första hand till 

växtval, och utökas med rekommendationer från andra källor vid behov. Listan har 

kompletteras med vetenskapliga namn utifrån den identifiering som är dokumenterad. 

Till exempel skrivs det vetenskapliga namnet för äpple, Malus domestica, emellertid så 

är det oklart vilken sortsäpple det är, samma förhållande med plommonträden och 

körsbärsträdet. De flesta familjenamnen på perennerna har inte kunnat presenteras då 

det saknas information om växterna.  

 

Killingens växter 

Se tabell nr 1-6  på sidorna 38, 39 samt 40.  
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Syfte  

Syftet är att undersöka hur egnahemträdgårdarna såg ut i början av 1900-talet och 

baserat på detta framställa ett designförslag som visar hur trädgården på Killingen kan 

återställas för att spegla trädgårdsstilen vid denna tid.  

 

 Hur påverkades trädgårdar, växtmaterial och odling av stilideal, politiska 

strömningar och sociala förhållanden i Sverige omkring 1900?   

 Vad var Rudolf Abelins vision rörande egnahemträdgårdens utformning och 

dess innehåll? 

 Hur kan Killingens trädgård ha sett ut och hur återskapas trädgården så att den 

närmast återspeglar egnahemträdgårdar runt tidigt 1900? 

 

Metod 

Det här arbetet bygger främst på litteraturstudier av facklitteratur och tidskrifter om 

egnahemsrörelsen. För att fånga tidsandan har jag även samlat in litteratur som var 

samtida med skapandet av trädgården på Killingen. Genom litteraturen har allmän 

information samlats in om egnahemträdgårdar och trädgårdsmästaren Rudolf Abelin.  

      För att få information om Killingens trädgård så har intervjuer genomförts med 

ägaren av fastigheten som har mycket kunskap om vilka växter som finns i trädgården. 

Dennes inventeringslista av växterna har fungerat som ett viktigt underlag vid växtvalet.  

    Besök hos Söderhamns kommunarkiv har även gjorts, och där hittades information 

om tomten och huset Killingen. Ingen information fanns där om trädgården. 

    Digital bild i Söderhamn (Dibis) är ett digitalt bildarkiv som har bildats av ett antal 

föreningar. Detta är det enda arkivmaterialet som get klarhet om möjligheterna för att 

skapa en trädgård på Killingen vid det tidiga 1900-talet.  

     Inför påbörjandet av arbetet intervjuades museipedagog Ann Nilsén, Länsmuseet 

Gävleborg. Nilsén har erfarenhet om trädgårdshistoria inom Gävleborgs län. För att 

undersöka om tågkommunikation till och från Söderhamnområdet haft inverkan på 

tillgång av växter samlades information från Sveriges Järnvägsmuseums 

referensbibliotek.  

 

Resultat  

Här nedanför presenteras resultatet av studierna. Först kommer egnahemsrörelsen att 
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introduceras, historiken, politiken och de sociala strömningarna som gav upphov till 

rörelsens tillkomst. Därefter kommer konsekvenserna av egnahemsrörelsens politik i 

Abelins författarskap lyftas fram. Sist redovisas stil och innehåll i 

egnahemsträdgårdarna och vilka spår som finns av dem i Killingen och hur de visar sig 

idag.  

 

Egnahemsrörelsens politik 

Vid sekelskiftet fanns flera reformrörelser i Sverige, det skriver Martin Stolares om i sin 

avhandling Kultur och natur. Egnahemsrörelsen var en av de många rörelser som 

uppkom vid denna tid. Samtliga hade som utgångspunkt ett samhällsproblem som de 

försökte komma till rätta med. Industrialismens inträde i det svenska samhället var 

orsaken till reformrörelsernas uppkomst, liknande rörelser hade även bildats i England 

där industrialiseringen kom först. Det var emellertid från Tyskland de svenska 

rörelserna hämtade inspiration. Tyskland hade stor påverkan på svensk ekonomi, politik 

och kultur. (Stolare, 2003)   

     Vid förra sekelskiftet ökade trångboddheten hos den svenska arbetsklassen, främst i 

de större städerna. Läget blev katastrofalt. Kåkstäder byggdes utan någon planering eller 

kontroll runt de större städerna, då det var där industrin utvecklades, och det innebar att 

allt fler människor lockades ditt. (Flinck, 1994, s. 249.) Det byggdes mer och handeln 

och övrig service ökade. Sjukdomar och epidemier drabbade människor som bodde i 

dessa dåliga bostäder som saknade avlopp och rent vatten. Infrastrukturen expanderade i 

städerna och då flyttades kåkstäderna längre ut från de centrala delarna. I denna miljö 

fanns ingen tanke eller idé om trädgårdskultur. (Wilke, 2006, s. 104-105.)   

     Vid 1800-talets slut började debatten kring problemen med bostadsfrågan att bli allt 

större. Den svenska arbetarens livssituation skulle förbättras och denne skulle få en 

känsla av tillfredställelse i och med ägandet av ett eget hem. Detta sågs också som en 

möjlighet att få effektivare arbetare till fabrikerna. Att amortera lån till eget hem skulle 

fungera som motivation till sparande och mer arbete. Spridning av socialistiska idéer 

var vanligt under den här tiden vilket innebar att med jämna mellanrum förekom 

demonstrationer och protester mot de förhållanden som arbetarna levde i. Folket var 

missnöjda och man hoppades att ägandet av ett eget hem skulle lugna massorna. (Ibid, 

s.104-105) Arbetarna var kluvna i egnahemsfrågan. De sänkta markkostnaderna där de 

kunde bygga egna hem och odla mat var något många ville ha möjlighet till. Andra 
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åsikter var bland annat att ägandet av dessa hem kunde bli ett hot mot deras 

självständighet mot både arbetsgivare och myndigheter. Man kunde förlora modet att 

strejka om man hade hus att underhålla och lån att betala. Tiden som behövde läggas på 

odlingarna skulle även komma i vägen för fackföreningsmöten och politisk skolning. 

(Flinck, 1994, s. 250) 

     En annan bidragande orsak som lyftes fram i debatten var den stora emigrationen 

från Sverige. Den sågs som en åderlåtning av landet och Nationalföreningen 

propagerade starkt för att stoppa denna utvandring av människor. Denna organisation 

var en av de starkaste drivande krafterna bakom egnahemsrörelsens framväxt. Det egna 

skulle förstärka känslan för hembygden och fosterlandet. Idealbilden som målades upp 

var den röda stugan mellan ljusa björkstammar omgiven av blåbärsris, ormbunkar och 

mjuk mossa. (Wilke, 2006, s. 104-105) 

     Det började byggas planerade villaförorter intill städerna och dessa hade 

arbetarfamiljerna som målgrupp. Krafterna bakom dessa husbyggen var ofta ledarna för 

industrier som på detta sätt försåg sina anställda med bostäder nära sina arbetsplatser. 

Detta gynnade både arbetarna som fick ett bättre boende och industrin som säkrade 

personaltillgången. I mindre industriorter byggdes arbetarbostäder som de fick hyra, 

bygga själva eller köpa färdiga. (Ibid, s.104-105) 

     Allra störst inverkan på bostadsförändringen hade kommunerna. Det var brist på 

styrning och planering av de villaområden som växte upp utanför städerna. Kvalitén på 

områdena varierade och önskan om större styrning fanns. Ett bra exempel är 

Stockholms stad som köpte upp kringliggande mark och erbjöd invånarna att för rimliga 

priser köpa tomter. På så sätt fick många från arbetarklass och medelklass möjlighet få 

ett eget hem. Detta kom att följas av många andra städer. (Ibid, s.104-105) 

 

Trädgårdsstaden 

Bostadsvillkoren var inte ett problem enbart i Sverige, utan diskussionen pågick i hela 

Europa. Trädgårdsstaden var ett begrepp som introducerades i England under 1890-

talet. Där utvecklades områden med hus som hade god standard till låg kostnad. Man 

tog tillvara billiga tomtmarker utanför staden och där miljön var bättre. Industrin och 

boendet skulle skiljas åt, snabba tåg och spårvagnar minska restiden.  

     Idé med trädgårdsstaden spreds till övriga Europa och anpassades utifrån lokala 

byggnadstraditioner. I Sverige blev småstäderna som fanns före industrialismen de 
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främsta förebilderna för trädgårdsstaden. Trädgårdsstädernas bostäder byggdes som 

enfamiljshus och flerfamiljshus med hyreslägenheter. (Andréasson, 2007, s. 44).  

 

Enskedes trädgårdsstad och egnahemsområde 

Den första trädgårdsstaden i Sverige var Enskede villastad som byggdes vid början av 

1900-talet. Trädgårdsstaden anlades med olika typer av bostadshus med odlingslotter, 

som till exempel egnahem, rad- och parhus. Enskede villastad var konstnärligt utformad 

med terrängsanpassade slingrande gator inspirerade av den då populära 

medeltidromantiska stadsplanidealen. Området kom dock att bli dyrt och blev främst 

befolkat av tjänstemän. (Wahlström, 1996:2)  

     De egnahemsområdena som uppfördes omkring 1920-1930 vid Enskede avvek från 

föregångare på flera delar. Arbetarna behövde billigare bostäder och svaret på 

problemet hämtades från Tyskland. Lösningen blev hus som byggdes av ägaren efter 

typritning.(Ibid) 

    Enskede villastad fick kritik i en statligutredning "Praktiska och hygieniska bostäder" 

1921 Den forna stadsplaneringen ansåg bland annat ha oduglig samverkan mellan 

husen. Enskede villastad och liknade områden betraktades som oestetiska och fiaskon. 

Flera av husen var svåra att sälja och fick i många fall ersättas med egnahemshus. 

(Ibid.) 

 

Kunskapsspridarna och växtspridarna 

Vid sekelskiftets första decennium utkom mycket litteratur som handlade om att bygga 

egna hem. Allt från enkla häften till stora inbundna böcker och de fick en stor spridning 

över hela landet. Böckerna innehöll oftast ritningar och beskrivningar hur en 

egnahemsträdgård skulle planeras och anläggas. Dessa ritningar fanns även att hitta i 

trädgårdstidningar och i vissa städer togs det fram mönsterplaner som spreds inom nya 

områden. Det var trädgårdsmästare, trädgårdsarkitekter och husarkitekter som skapade 

dessa planer. Viktiga kunskapsspridare till egnahemmen var förutom Abelin också 

Gustav Lind, vilka båda gav ut ett antal böcker och skrifter i flera upplagor. (Wilke, 

2006, s. 106-107)     

     Under denna tid bildades trädgårds- och hushållssällskap. De spred råd och kunskap 

via skrifter och utbildning i form av kurser om odling och hur skörden tas tillvara.  

     Även Statens järnvägar var kunskapsspridare av trädgårdskultur i flera delar av 
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landet. 1862 bildade SJ en trädgårdsavdelning. Den nya trädgårdsmodellen visades på 

flera stationer och järnvägsparker med många odlingsvärda prydnadsväxter. De 

anställda fick fruktträd, bärbuskar, blomfröer och perenner. På detta vis spreds växterna 

över landet. (Ibid, s. 106-107) 

 

Växtspridning Söderhamn 

Inte förrän 1927 fick Söderhamn allmän tågförbindelse söderut. Söderhamn hade 

tågkommunikation med Kilafors från 1886 som tågförbindelse med Stockholm från 

1878. Därför kan Statens Järnvägars växtspridning även ha nått Söderhamn under den 

tid trädgården på Killingen anlades. (Statens järnvägar, 2009) 

  

Figur 5: Erikssons fröhandel, från Dibis, Foto: Ragnar Pettersson, ca 1910-1920. 

 

     Förutom tåg så fanns Erikssons Fröhandel i centrala Söderhamn, se figur 5. Endast 

ett fotografi på fröhandeln hittades som togs omkring 1910-1920. Erikssons fröhandel 

blev senare Hugo Selins. Växthusen på fastigheten antyder att de sålde mer än frön. Om 

det var grönsaker eller blommor går inte att avgöra. (Pettersson, 2016) 

 

Abelins författarskap 

Trädgårdsmästaren och trädgårdsskribenten Rudolf Abelin hade den största och 

bredaste publiken, och få inom det området fick lika stort genomslag på den tiden. Han 

skrev tio böcker som handlade om allt från stora herrgårdar till små kolonilotter. Abelin 

gav råd om skötsel på ett pedagogiskt vis som läsaren kunde förstå och ta del av. Han 
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hade synpunkter angående trädgårdars estetiska design och hur de på en teoretisk nivå 

kunde bidra till att angripa samhällets utmaningar. Under perioden 1902-1907 gav han 

ut fyra böcker och man kunde tydligt se att böckerna riktades mot två olika grupper av 

läsare: de ekonomiskt svaga och de mer välställda. De ekonomiskt svagas litteratur 

handlade främst om den nyttiga odlingen och riktade sig till torp- och egnahemsägare. 

Den andra gruppen var de mer välställda som hade råd att lägga mer pengar på 

trädgårdens innehåll och estetik. (G Håkansson, 2015, s. 25-27) 

 

Figur 6: Porträtt av Rudolf Abelin. © Norrvikens Trädgårdar (Rudolf Abelin i Barockträdgården.) 

     

     Abelin var en kunskapsspridare. Hans karriär avspeglar det tydligt varvid under han 

skrev tio skrifter, startade trädgårdsskolor och skapade Norrvikens trädgårdar i Båstad. 

Norrvikens trädgårdar var tänkt som ett levande museum där olika trädgårdstilar och -

tekniker skulle kunna beskådas och bevaras. En av hans böcker, Den mindre 

trädgården: en bok för täppan och torpet, kom till efter önskemål av lyssnare från en 

serie föreläsningar han hade hållit. Föredragen är också ett exempel på hans roll som 

lärare. I både Den mindre trädgården: en bok för täppan och torpet (Ibid, s. 25-27) och 

Koloniträdgården: en bok för stadsbor och industrisamhällen ger han tydliga och 

detaljerade instruktioner. I den senare skriver han till exempel om skapandet av de 

allmänna delarna av ett koloniområde som gemensamma rabatter, lekplatser, 

vattenledningar, belysning m.m. (Abelin, 1907, s. 21-29). Liksom de enskilda delarna 

där han går in på växtval, krattning av odlingsbäddar och grusytor, sådd, uppbindning 
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samt ger förslag på lusthus, med ritningar till lotten (Abelin, 1907, s. 32-52). Denna 

noggrannhet visar hur angelägen Abelin var för att stödja och hjälpa sina läsare och kan 

även ses som ett uttryck för att han förväntade en låg kunskap om odling och trädgård 

hos sina läsare. Denna inställning påverkades inte av vilken ekonomisk ställning hans 

läsare hade. I Villaträdgården: en bok för sommarställen och stadsgårdar har Abelin en 

varnade ton för estetiska fallgropar vid skapandet av prydnadsträdgårdar. Här lägger han 

mer fokus på estetiska aspekter än hur det praktiska arbetet ska utföras. Abelin framhöll 

också att även om man var välbeställd så skulle man tänka ekonomiskt och hållbart. 

Trots att han ansåg att denna grupp hade god smak så avslöjar innehållet i boken det 

stora behovet av vägledning denna grupp också behövde. (G Håkansson, 2015, s. 25-27) 

När det kom till beskäring av frukt träd så var, enligt Abelin, skriftliga instruktioner inte 

tillräckligt. Han uppmade trädgårdsägaren att ta hjälp av en trädgårdsmästare. Först 

efter observation hur dessa mästare arbetar har man tillräckligt med erfarenhet att själv 

beskära. (Nord, 2008, s. 132).   

     Alla fyra böckerna har flera exempel på hur man bör planera och anlägga trädgårdar, 

det återkommande temat var idén om att det naturliga och enkla som det mest estetiskt 

tilltalande. Avvikelser från det okonstlade funktionella skapar oreda. Ett lyckat projekt 

är noga förberett och prydligt utfört. I Villaträdgården läggs större betydelse på 

trädgården som en oas, Abelin ansåg att rekreationsperspektivet även borde tas till 

hänsyn i ekonomiträdgården. (G Håkansson, 2015, s. 25-27.) 

     Abelin var en förespråkare för en blandning av prydnad– och nyttoväxter och 

betonade vikten av skönhet i en välordnad trädgård. Förutom att ge utrymme till 

prydnadsväxter så kan man även arrangera vackert med nyttoväxter. Han deltog i en 

större skönhetsdiskussion med samtida teoretiker. Vilka gjorde gällande skönhetens 

inflytande och fostrande påverkan på människan, samt vikten av att omfatta henne med 

en harmoniserande omgivning. (Ibid, s. 25-27.) 

 

Hemideologi 

Ur egnahemsrörelsen kom en ideologi som nutida historikern Nils Edling kallar 

hemideologi. Hemideologin omfattade idéer kring hemmet och dess bevarande som 

inkluderade estetik, socialpolitik och nationalism. Enligt hemideologin blev hemmet en 

förutsättning för social fostran. Hemmets struktur och sammanhållande funktion lyftes 

fram som ett ideal och en förebild för samhället i helhet, vilket återspeglas i Albelins 
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författarskap. Där återkommer hemideologin som en underliggande röd tråd. I Den 

mindre trädgården beskrivs trädgårdsarbete som en sysselsättning vilket stärker 

familjebanden och bidrar till gemensamt ansvar för hemmet. Hemmet kan då uppfylla 

sin roll som det stabiliserande som är kärnan i hemideologin. Förhoppningen var att det 

goda arbetet skulle engagera männen att delta i trädgårdsarbetet. Under den här tiden 

pågick en omfattande emigration på grund av fattigdom. Abelin skriver i 

Villaträdgården att bruka med sin egen mark stärker ägarens band till ”fosterjorden”. 

(Ibid, s. 25-27) 

     Människan skulle bildas och utvecklas mot en fördelaktig riktning, genom ett hem 

och en trädgård som var utformad och planerad på ett estetiskt tilltalande sätt. Det var 

ett strategiskt tänkande för att skapa goda medborgare. Abelin beskriver koloniområdet 

som ett miniatyrsamhälle där ordning och reda ska gälla på allmänna ytor och 

individualismen får utvecklas på den egna kolonilotten. Idén för koloniträdgårdar, med 

lugn och likformighet, skulle spridas ut till övriga samhället med positiva effekter som 

resultat. Hemmet och trädgården skulle vara samhällets räddning i denna tid, en fast 

punkt under oroliga tider. (Ibid, s. 25-27) 

 

Tomternas ordning  

 
Utformning av egnahemsområden och tomterna varierade. De kommunalt planerade 

områdena var styrda utifrån kommunala anvisningar. det skulle finnas avstånd mellan 

hus och tomtgräns varav måtten varierade mellan 4-6 meter. Syftet var att husen skulle 

uppfattas som friliggande och att gatorna skulle utgöra gröna stråk. (Wilke, 2006, s. 

107-110)  

     Mönsterplanerna som skapades till egnahemsträdgårdarna var utformade på liknande 

sätt. Mot gatan fanns en mindre remsa av prydnadskaraktär. Staket eller häck 

avgränsade mot gatan, ofta en kombination av både staket och häck. En blomsterrabatt 

anlades längs en grusgång eller husvägg för att synliggöras från gatan. Vid ingången 

planterades ett eller två prydnadsträd. En grusgång ledde fram till huset som vidgades 

till en grusplan runt huset. Stora ytor för odling av frukt, bär och grönsaker anlades på 

husets baksida. Odlingsytorna delades in i rätvinkliga kvadrater med hjälp av sand eller 

grusgångar. Utmed tomtgränsen byggdes ofta ett uthus och det var vanligt med en berså. 

Det mest dominerade inslaget i mönsterplanerna var de räta linjerna och det stora antalet 

grusgångar. Ritningarna visade sällan lösningar på hur höjdskillnader skulle lösas eller 
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tas tillvara. Murar och trappor anlades för att få plana ytor till odling. (Ibid, s. 107-110). 

Det var inte ovanligt att se en flaggstång i trädgården (Ibid, 2006, s. 256) 

     I kuperad miljö var odlingen inte lika framträdande på tomten. Där fanns 

prydnadsrabatter intill huset eller friliggande synliga från gatan. Fotografier från denna 

tid visar att man tog tillvara på befintliga träd när husen byggdes. I egnahemmen som 

byggdes i kuperad miljö såg trädgårdarna mer utvecklade ut än de som växte på 

områden där det tidigare varit åkerjord. (Ibid, s. 107-110)  

 

Killingens tomt 

Själva huset på Killingen ligger inte inom de 4-6 meter från gatan som var normen, utan 

längre upp.  Huset ligger på den planaste delen av tomten. Om den ytan är jämn på 

naturligt sätt eller anlagd går inte att avgöra. På baksidan finns en mur som håller 

tillbaka slänten. I sluttningen, se figur 7, växer träd och buskar som vårtbjörk, syren, 

lönn, asp och körsbär. Flera träd har med största sannolikhet funnits där sedan huset 

byggdes och trädgården planerades. Det är svårt att godta att träden är planterade, 

möjligen kan de vara självsådda från träd som nu inte finns kvar. Björken är fullvuxen 

så den är garanterat minst 80 år gammal. Den kan ha funnits på plats i slänten när huset 

på Killingen byggdes (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). Trots hög ålder så visar den 

inga tecken på sjukdomar och ser friskt ut.  
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Figur 7: Slänten bakom huset. Vårtbjörkens stam och uthusets bakre del som är inbyggt är synligt. Foto: privat, 

2015-10-13. 

 

Ekonomiträdgården 

Odling hade en stor betydelse i egnahemsträdgården. Den här delen av trädgården 

kallades ofta för ekonomiträdgården. Det var ett viktigt tillskott till hushållets ekonomi 

(Wilke, 2006, s. 110.). Majoriteten av inflyttade arbetarfamiljer i egnahemmen kom ofta 

från landsbygden och hade erfarenhet och kunskap av odling. (Flinck, 1994, s. 254.). 

Det framhölls också hur nyttigt trädgårdsarbete var för kropp och själ. I dagens 

egnahemsträdgård är det svårt att förstå odlingens betydelse och omfattning när 

trädgården planerades från början. (Wilke, 2006, s. 110) 

     Trädgårdsritningar från tidigt 1900-tal är svåra att analysera. De stora ytorna kan 

uppfattas som gräsmattor men var huvudsakligen odlingsbäddar för rotfrukter, 

grönsaker och bärbuskar. För att undvika skugga placerades beskurna fruktträd i 

utkanten av odlingen. (Flinck, 1994, s. 245). Kantväxter planterades för att skilja på jord 

och grus. Bärbuskarna planterades i rader i köks- eller bärland. Hallon-, björnbär- eller 

syltkrusbärshäck var en passande avgränsning mot grannen. För att maximera odlingen 

spaljerade man fruktträd och buskar mot en vägg. Genom att spaljera fruktträden gick 

det att odla arter som normalt inte var härdiga inom växtzonen. Till exempel persikor 

och aprikoser i syd och mellan Sverige och äpplen och päron i norra Sverige.  

     Utbudet av fröer hade ökat vid slutet av 1800-talet. Egnahemsägare hade plötsligt en 
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oändlig tillgång till fröer. Fröer beställdes från kataloger och plantor köptes från 

handelsträdgårdar. (Wilke, 2006, s. 110-115)  

 

Killingens ekonomiträdgård 

Ekonomiträdgården på Killingen är inte framträdande. Baksidan består av en sluttning 

så den kuperade miljön är antagligen orsaken till odlingens mindre betydelse. 

Ekonomiträdgårdens beståndsdelar består endast av hallonhäck, vinbärsbuskar, och 

äpple- och plommonträd samt körsbärsträdet. 

 

Prydnadsträdgårdens växter 

Egnahemsträdgården tillät blommor för prydnad, inom rimliga gränser. De skulle synas 

från gatan. Blommor skulle växa och samlas närmast huset och kring huvudentrén. 

Denna del, eller prydnadskvarteret, hade endast ett visuellt syfte. Den skulle betraktas 

av förbipasserande och inte vara något område för rekreation. (Flinck, 1994, s. 256.) 

Växternas färger i rabatterna kunde blandas djärvt, ansåg Abelin. Höga perenner skulle 

planteras i bakre delen av rabatten och all blomning skulle ske över hela växtsäsongen. 

Flox lyfte Abelin särskilt fram som användbar då den är vacker, tålig mot frost och har 

ett stort utbud av färger. Ett eller två prydnads träd planterades vanligtvis mot gatan. I 

mån av utrymme på tomten planterades möjligen björkar, hästkastanjer, lönnar eller 

lindar. Användning av inhemska arter var vanligast men ibland kunde blodbok, blågran, 

lärk eller pyramidalm planteras. (Wilke, 2006, s. 118-119.) I Norrland var det vanligt att 

odla europeisk lärk mot gatan (Lindström, 2010).  Trädkronorna beskars så att de blev 

små och klotformade. Vid brist på utrymme mot gatan valde man mindre trädsorter. 

Stamsyren var en stor favorit men även stamformer av hagtorn, rönn, oxel eller fågelbär 

planterades. Prydnadsformer av rosenhagtorn, bärapel och syrenhortensia var även 

omtyckta. (Wilke, 2006, s. 119-122) 

     Även fruktträd planterades för prydnad. I landets sydliga delar kunde man briljera 

med en magnolia eller valnötsträd. På vissa gator planterades samma trädslag utmed 

flera tomter eller hela gatan för att skapa ett enhetligt intryck av gatubilden. På husens 

framsida och utmed en gavelsida skulle det finnas några blommande prydnadsbuskar. 

Enligt Abelin räckte det med en syren, en slags ros, en schersmin och en 

dubbelblommig hagtorn. (Ibid, s. 118-122) 

     Störst spridning fick de arter som gick att dela och som var lätta att föröka. Buskar 
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som skjuter rotskott som till exempel rotäkta rosor, var lätta att dela till släktingar och 

grannar. Kaprifol och klätterrosor kunde ledas upp mot väggar, plank eller murar. Vissa 

ettåriga klätterväxter som luktärter, indiankrasse och prydnadspumpor var populära men 

vanligast var de nyttiga frukt och bär spaljéerna. (Ibid, s. 118-122) 

     Mot gatan planterades en häck, ofta en prydligt klippt hagtorn. Även häckkaragan, 

liguster och den pålitliga syrenen användes som häcken. På tomtgränserna på kvarterens 

insidor, var häckarna mer fritt växande och det var vanligt med en blandning av olika 

bruksorter. Här kunde finnas syren, doftschersmin, rosor, try, fläder, hängmispel och 

spireor. (Ibid, s. 118-122) 

 

Prydnadsträdgård, Killingen 

Hos Killingen, längst ut mot gatan, är det gamla plommonträdet planterat. Trädet 

fungerar som prydnadsträd under våren och bär frukt på sensommaren. Bakom 

plommonträdet, närmare huset, växer tre äppleträd. 

     Killingen har inga formklippta häckar. På framsidan mot gatan finns ett staket och en 

hallonhäck avgränsar tomten mot öster. Innanför staketet på tomtens vänstra framsida 

växer en förvildad ”rabatt” av hallon och gullris. På västra sidan, mellan uthuset och den 

nordvästra grannen, finns ett antal buskar som växer fritt vilket var vanligt i kvarterens 

insidor hos egnahemträdgårdarna. 

        Från gatan kan man se den obligatoriska blomsterrabatten, som går längs vänstra 

sidan av grusgången och avslutas med en cirkelform vid framsidan av huset. 

Identifierade perenner, vid observationstillfälle var kärleksört, pion, höstaster, flox, 

malva och gullris. Äppelträden och plommonträden (figur 3 nummer 4) är planterade på 

gräsmattan på östra sida om rabatten. Den nuvarande ägaren har skapat jordspeglar runt 

ett av äppelträden och det yngsta plommonträdet. Plommonträdets jordspegel är 

sammanbunden med en bågformad rabatt. Denna rabatt har ägaren själv anlagt och 

består av stort antal pioner av varierande sorter. 

     På uthusets kortsida, riktning mot gatan, finns en rabatt med bland annat vallört, 

studentnejlika och krollilja. På långsidan av uthuset finns en kort rabatt där bland annat 

kaprifol växer.  

     Vid ingången till huset finns en rabatt med fingerborgsblommor som förökar sig 

kontinuerligt.  
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Bersån 

En berså är en svensk trädgårdsklassiker som fram till 1930 talet var ett självklart inslag 

i trädgården. I en berså fanns sittplats i lä för vila och svalka av lätt lövskugga. 

Öppningen skulle därför vara vänd mot söder. En berså kunde vara cirkulär eller 

fyrkantig. Höjden var cirka 1,5-2 m, tillräckligt för att bli omsluten av de gröna 

väggarna och dess öppning var minst 2 m. Om väggarna var för höga och öppningen för 

liten upplevdes bersån som fuktigt och otrivsam. Underlaget skulle vara samma som 

trädgårdens gångar i övrigt. Bersåradien som angavs var 2,5-3 m. Vanligast var en berså 

av syren men i Norrland var häckkaraganen ofta förekommande. I de södra delarna kom 

även bok och avenbok att bli populära. Andra växtslag som kunde användas var lind, 

oxel, alm, hagtorn och liguster. För att skapa en berså med mer skugga klipptes täta 

granbersåer. (Wilke, 2006 s. 123). 

 

Berså, Killingen 

Idag saknas tecken efter en berså på Killingen. Har det tidigare existerat en berså borde 

den ha bestått av ett mindre invasivt växtmaterial. En syrenberså skulle ha lämnat spår 

efter sig, då den är en riktig överlevare. (Wallenquist, 2007, s. 80-82)   

 

Staket 

Stängselfrågan var ofta uppe till diskussion i byggnadsförordningar. Egnahem ägaren 

var skyldig att uppföra ett stängsel mot gatan. Spjälstaket mot gatan var vanligast och de 

kompletterades med häckar några år senare. Det var stor variation på staketens 

utformning. De kunde vara enkla spjälstaket med varierande färger, form och höjder. 

Färdiga rutmönstrade staket var populära. Grinden fick en stor betydelse och var mer 

bearbetad och utsmyckad än staketen. Det fanns en mängd olika varianter av 

grinddesigner. Det vanligaste materialet var trä men även järn förekom. (Wilke, 2006, s. 

124-127) 
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Figur 8: Killingens östra staket. Foto: Privat, 2016-10-13. 

 

Staket hos Killingen 

Det finns ingen grind hos Killingen i nuläget. Befintligt staket är ett enkelt och smalt 

järnstaket fäst i betonggrund med betongstolpar i höjd med järnstaketet. Det finns staket 

på båda sidorna om ingången, dock endast en meter på västra sidan. På den östra sidan 

följer staketet fram till tomtgränsen, se figur 8. 

 

Grus  

Egnahemträdgårdens centrala form var den rätvinkliga planen som blev en konsekvens 

av de rätvinkliga grusgångarna. Gångarnas uppgift var endast funktionell; att leda till 

bersån, uthuset och odlingarna, ge form åt odlingarna och fungera som avskiljare mellan 

odling och övriga ytor. Gångarna var 1,5 m breda och skulle vara neutrala och inte 

förskönas. Naturgrus med blandade fraktioner var vanligast som översta lagret på 

gångarna. Gårdsplanen av grus som omgav huset blev under senare trädgårdsmodeller 

hårt kritiserade och av den anledningen är de funktionella öppna ytorna sällsynta idag. 

Huset framträdde tydligt genom den öppna grusplanen och den höga grunden. (Wilke, 
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2006, s. 128-129)  

                                         

 

Figur 9: Utsikt gången från grusplanen till gatan. Foto: privat, 2016-10-13 

 

Grus hos Killingen 

Husets västra fasad och delar av den södra omges av den öppna ursprungliga grusplanen 

på Killingen. Den ansluter även till uthuset och en trappa i slänten. Från gårdsplanen 

leder en grus gång ner till gatan, se figur 9.  

 

Terrasseringar 

Vid egnahemshus kunde det finnas välgjorda och höga murar och trappor tillverkade av 

granit eller sprängsten. Sprängsten i murarna var av sten som tagits tillvara på plats. I 

områden med rullstens material var murarna sammanbundna av murbruk och natursten. 

Syftet för terrasseringar var att skapa mer ytor för odling. Trapporna tillverkades oftast i 

betong. (Wilke, 2006, s. 129) 
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Terrasseringar hos Killingen  

Det finns ingen möjlighet att skapa mer odlingsytor i Killingens trädgård då 

nivåskillnaderna är för stora. För att ändå skapa ytterligare plan mark vid ingången till 

huset, på den södra sidan, är en stenmur anlagd. Vissa delar av muren har rasat på grund 

av vattenskada som uppstått från granntomten till öster.  

 

Uthus 

Egnahemträdgården var från början planerad för människor och hästkärror. Cyklar, bilar 

och garage hade inte blivit en naturlig del av vardagen. I de flesta fall fanns ett uthus i 

trädgården. De placerades i långa längor parallellt med tomtgränsen. Uthusen användes 

till förråd, ved, tvätt och även till hönshus. Uthusens stora antal, olika lokalisering och 

utförande skapade olika gårdsmiljöer och ett stadslandskap fullt av vinklar och vrår. 

Förutom att skapa insynsskydd och avgränsning mot grannen, kunde rabatter anläggas 

längst väggarna. Den källa som angetts är ogiltig.  

 

Uthus hos Killingen 

Uthuset på Killingen är placerad längst med den västra kuperade tomtgränsen och 

byggd för att passa i sluttningen. Uthuset ger insynsskydd från den västra grannen och 

väggarna har rabatter längst kort- och långsida. I nuläget fungerar huset som 

förvaringsplats.  

 

Abelins växtval 

Abelin förespråkar ett system där egnahemsträdgården delas in i olika rum. Det här 

systemet är tydligast i Privata trädgårdens kalender – En minnesbok för icke-

fackmannen. Här beskrivs all skötsel i en egnahemträdgård under ett år. Varje månad är 

ett separat kapitel uppdelade i olika kategorier, eller rum, som finns i en trädgård. 

Ekonomiträdgården med dess nyttoodling och den estetiska prydnadsträdgården 

beskrivs mest då de tar upp störst yta i trädgården och har störst betydelse. Abelin skrev 

även skötselinstruktioner för värmebänken, inomhusträdgården (krukväxter) och övrig 

skötseln som inte omfattade växter i trädgården. (Abelin, 1911, s. 3-18)  
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Träd och buskar 

”En trädgård – stor eller liten – blir aldrig vacker utan att verka och vara frisk eller 

sund.” (Abelin, 1903, s. 56.) 

Med dessa ord poängterar Abelin vikten av att välja buskar och träd som först och 

främst passar till trädgårdens jordmån och läge. Han ansåg det var en konst att välja träd 

genom tidigare observationer av vegetationen och landskap. För en större trädgård 

föreslog han våra inhemska trädarter. I den myllrika jorden, som inte är för torr, 

rekommenderade han alar, bokar, pilar och popplar, och på den goda leran nämner han 

ekar, lönnar och almar. Tall och en passar bäst att plantera på torrmark, björkar och 

granar trivdes på åsar och i lättare jord. (Ibid, s. 56-59) 

     Den viktigaste uppgiften för buskar och träd var att skydda tomten mot grannen 

medan det inne på tomten skulle finnas öppna ytor med färre buskar och träd.(Ibid, s. 

56.) 

     Abelin lyfte fram kontrasterna och variationerna i trädens blad. Det var inte bara tal 

om grönska, utan gula, vita, blodröda, bruna och brokiga blad. För att få bästa effekt 

skulle en brokbladig buske sättas i en klunga av samma slag, inte sporadiskt utspridda 

på tomten. Ljusbladiga buskar skulle placeras ytterst på ”kulisserna” och de mörka 

innerst i ”kulisserna”. Abelin ansåg att anläggaren måste vara noga vid valet av 

blommande buskar, inte blanda för mycket, plantera efter blomningstid och efter färg på 

blommorna. Hagtorn, oxel, rönn, körsbär, och hägg blommar med vita blommor, äpplen 

med rosenröda blommor och syrenen med blå. Höstens färger och former var också 

viktiga faktorer vid valet av växter. (Ibid, s. 60-61) 

     Gran, avenbok och oxel ansågs av Abelin som passande till skyddshäcken. Till större 

prydnadshäckar rekommenderade han lind, alm och ek. Till mindre passade ek, liguster, 

häckkaragarn, tujor och buxbom. (Ibid, s. 72-74) 

 

Rosor 

Rosenbusken var endast vacker som frisk enligt Abelin. Han beklagade sig över det 

svenska klimatet som gjorde det svårt för rosen. Rosen får stå ut med kyla, drag och 

emellanåt torr luft vilket gör den känsligare för sjukdomar och skadegörare. Abelin var 

proaktiv när det kom till rosens placering i trädgården. Under denna tid var seden att 

rosen skulle placeras i en rosgård men Abelin förespråkade att plantera den i 
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ekonomiträdgården ”med risken att betraktas som en härdare av mina kollegor” (Ibid, 

s.94), skriver han och ”anses som en man med brist på känsla och skönhetsbegrepp” 

(Ibid, s.94). Inte heller var han helt bekväm att föreslå prydnadsträdgården för rosen där 

den lätt skulle kunna sättas i skyddande lägen. Han skriver; ”jag böjer mig i detta läge 

för slentrian och häfd” (Ibid, ss.94). (Abelin, 1903, s. 92-97) 

     Abelin uppskattade både gamla och nya rossorter. De gamla arterna blommade 

enbart en gång om året. Dessa arter är inte lika konstnärligt utformade men doftar ofta 

ljuvligare. Bland de gamla sortens rosor räknas mossrosen, vars ”mossiga” knoppar 

skiljde sig från de moderna sorterna, en ros Abelin fann förtjusande. Trots att moderna 

rosor överträffade de gamla i skönhet var flera av de äldre sorterna utan jämförelse 

värda att leva kvar och bevaras för framtiden. Abelin beklagade sig över att man inte 

lyfte fram de gamla sorterna mer. De nya sorterna var flera och ett måste för den 

moderna trädgården. Trädgården skulle bjuda in alla och sedan visar det sig vilka som 

var bäst och resten skulle tas bort. ”Af rosorna till många tusental uppgående varianter 

efter varandra därför den ena före den andra efter ut i våra trädgårdar, och försvinner 

stundom spårlöst” (Ibid, s.102). Abelin målar upp en trädgårdskultur där nya rosor 

kommer och går kontinuerligt. Valet av rosor styrs främst av växtsätt, hållning och 

blomningstid. Dessa egenskaper växlar i all oändlighet, liksom färgerna på rosorna 

vilket resulterade i att man kunde välja bland många sorter. (Ibid, s.98-102.) 

 

Blommande perenner 

Blommande perenner blev åter populära vid 1900-talet. Det var de fleråriga blommorna 

som tidigare blivit undanskymda, medan bladgrupperna hade lyfts fram. Nu skulle de 

perenna blommorna brukas igen. De kunde planteras i rabatter, ställas i bryn intill större 

buskgrupper, placeras i anslutning till annueller eller plantera större perennerna som 

solitärer. Planteringarna ordnades så att blomningen var utspridd över säsongen och 

med variation i höjd på växterna. Högre sorter planterades i bakre delen av rabatter, 

lägre längst fram. (Abelin, 1903, s. 112-115) Bienner var mycket vanliga i 

egnahemträdgårdar, vissa som till exempel stockrosen, kunde leva i mer än två år 

genom sina sidoskott. Blommande lökväxter hade en viktig roll att skapa liv och färger i 

de perenna rabatterna när övriga fortfarande utvecklades. Lökväxterna kunde även 

blomma i gräsmattan eller på slåtteräng innan maskinerna börjat arbeta. (Ibid, s.127) 
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Rabatter och grupper  

Abelin ville förändra den gällande stilen av rabatter eller grupper med sin alltför stora 

variation av former som cirklar, eklipser, bönor, hjärtan, stjärnor m.m. I hans tycke var 

den stilen för simpel och pretentiös. Rabatterna anlades ostrukturerat på gräsmattor utan 

att ta rimlig hänsyn till övrig angränsande arkitektur och miljö vilket enligt Abelin var 

planlöst och karaktärsfattigt. Han önskade en symbios mellan rabatter/gruppernas linjer 

med gräsmattornas form och övrig omgivning. Förslaget var istället för grupper att ha 

fritt växande blommor i gräset, liknande en blomsteräng, blommor i buskars bryn och 

oundvikligen, blommor i rabatter. Grupperna i den gamla stilen fick bevaras där de på 

ett naturligt sätt kunde anslutas till den omgivande anläggningens arkitektur och miljö. 

Även den moderna räta linjen skulle begränsas. Perenna växter skulle utgöra grunden i 

långa, breda rabatter utmed båda sidor av en rak gång.  Planterade så att det gav ett 

ordentligt, pålitligt och ordnat intryck men ändå mjukt och omväxlande. 

Prydnadsträdgårdens grupper skulle anpassas till omgivningen där det var möjligt. 

Mindre grupper utspridda oregelbundet var inte tilltalande och dessutom onaturligt. 

Perennerna i rabatterna skulle växa så tätt att jorden täcktes av växter. (Abelin, 1903, s. 

145-146)  

 

Jämförande tabell över växter 

Tabellen nedan är en jämförelse från en förteckning av växter som ägaren av Killingen 

sammanställt jämfört med fakta som presenterats i litteratur där växter i 

egnahemträdgårdar beskrivs. Notera att i förteckningen framställd av ägaren saknas 

vetenskapliga namn på växter. 

     Se tabell nr 7-12 på sidorna 40, 41 samt 42. 
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Designförslag 

 

Figur 10: Designförslag omgestaltning av Killingens trädgård, Anna Nordmark 2016-02-26. 
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Planteringsplan 1  

                                      
Figur 11: Planteringsplan för rabatt längs grusgången, Plantering 1. Anna Nordmark 2016-03-01. 

 

 

Växtförteckning till designförslag 

 

Se tabell nr 13-18 på sidorna 42, 43 samt 44.   
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Diskussion 

Vid närmare undersökning visade det sig att Killingens trädgård inte är en klassisk 

egnahemsträdgård. Trädgården är definitivt inspirerad av egnahemsrörelsens 

trädgårdsstilar men huvudbyggnaden är inte ett typiskt egnahemshus. Tomtens naturliga 

markförhållanden har gjort det svårt att placera huset friliggande 4-6 meter från gatan, 

enligt riktlinjer för egnahemsträdgårdar. Själva huset är byggt längre in på tomten. 

Vegetationen i slänten på baksidan är ett starkt argument för att trädgården på Killingen 

ändå räknas till egnahemsträdgårdarna. Enligt Wilke så bevarades befintlig vegetation i 

kuperad miljö vid egnahemsbyggen.  Eftersom odlingsdelen av ekonomiträdgården 

skulle placeras på baksidan av husen (Wilke, 2006, s. 110) så förklarar det varför denna 

del av ekonomiträdgården inte har en så framträdande roll. Något som var vanligt 

förkommande hos tomter med liknande markförhållanden. Andra inslag som styrker att 

Killingens trädgård är en egnahemsträdgård är hallonhäcken och uthuset. 

     Det är nuvarande ägarens önskemål att trädgården på Killingen ska återskapas till sin 

ursprungliga utformning. För att utveckla ett designförslag enligt egnahemsrörelsen har 

egnahemsträdgårdarnas design studerats men även ideologin som låg till grund för 

rörelsen.   

          Eftersom designen ska baseras på vårdtermerna restoration och tidstypisk 

efterbildning (pastich) så krävs en balansering mellan en trädgårdsdesignenligt 

Killingens historia och enligt egnahemsträdgårdars historia.    

     

Vårtbjörken 

Vårtbjörkens roll i Killingens trädgård är värd att diskutera. Den ingår i en ovanligare 

del i egnahemträdgårdarna estetik, de med mer ojämn topografi. Killingen är ett 

exempel på att egnahemträdgårdar skapades utifrån tomtens naturliga förutsättningar.  

Ägaren är orolig att storleken på trädet och att den växer i en slänt ökar fallrisken vid 

kraftig storm och riskerar orsaka skador på huset. Det är ett argument för att ägaren vill 

fälla björken. Trots att vårtbjörkens placering och storlek skapar viss oro så visar den 

inga tecken på sjukdom och det noteras inga tickor på stammen.   

    I extrema fall kan vårtbjörkar bli upp till 300 år gamla men redan vid 80 år kan de 

drabbas av tickor som björktickor, fnösketickor och den stora barkborre-arten 

björksplintborre (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). Får björken tickor bör den avverkas 

omedelbart. 
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     I nuläget bör vårtbjörken stå kvar eftersom den fortfarande är stark och frisk. 

Drabbas den däremot av sjukdom eller skada som kan försvaga dess försvar mot 

sjukdomar bör den avlägsnas. Om vårtbjörken fälls rekommenderas att en ny vårtbjörk 

planteras på samma plats för att upprätthålla och inte störa förutsättningarna för övrig 

vegetation på Killingen. Vårtbjörken har en speciell roll i Killingens trädgårdshistoria.  

 

Berså 

Fram till 1930 var bersån en naturlig och vanlig del i en egnahemsträdgård (Wilke, 2006 

s. 123). Vid närmare granskning av Killingen finns spår av en berså. Skulle det, mot 

förmodan, funnits en berså kan den inte bestått av syrenbuskar då syren skjuter starka 

rotskott och skulle definitivt lämnat spår efter sig. (Naturhistoriska riksmuseet, 2016). 

Om det funnits en berså av mindre invasivt växtmaterial så har alla spår försvunnit 

naturligt.  

    Då designförslaget till viss del är en pastisch går det inte att ignorera ett starkt 

samband mellan bersån och de tidiga egnahemsträdgårdarna (Wilke, 2006, s. 123). För 

att tydligare uppfattas som en egenhemsträdgård bör en berså anläggas.   

     I litteraturen riktad till egnahemsägare nämner Abelin varmbänkar men aldrig 

växthus. Av den anledningen tillhör inte växthusruinen, se figur 4. Killingens 

originaldesign. Istället för växthuset kan man placera en berså och på så vis skapa en 

mer tidsenlig miljö och stil. De befintliga svarta och vita vinbärsbuskar, se figur 4, 

flyttas närmare grusgången. Sticklingar bör tas innan plantorna flyttas och avvakta med 

att flytta moderbuskarna tills de nya plantorna har vuxit upp. 

 

Staket och häck 

Enligt Wilke var det vanligt att uppföra ett stängsel mot gatan och därefter komplettera 

med häck (Wilke, 2006 s. 124). Det nuvarande staketet, se figur 8, på framsidan av 

Killingen behöver framhävas mer. Med en häck som kontrast bakom staketet av betong 

och järn skapas utåt gatan en lugnare och mer visuellt stimulerande atmosfär. Eftersom 

det redan finns bondsyren i slänten på baksidan så rekommenderas det som 

häckmaterial på framsidan. En blommande syrenhäck skulle förlänga blomningstiden 

mot gatan tillsammans med det befintliga plommonträdet, se figur 10, som har en 
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tidigare blomning. Syrenen får dock minimalt med blommor när de beskärs (Thor, 

2012). 

 

Perennrabatter 

Sekio Goto skriver om skötselns betydelse för japanska trädgårdar och vilket genom 

bidrar till att skapa en kulturförståelse för dessa typer av trädgårdar. Utebliven skötsel 

leder till att kulturell förståelse går förlorad (Goto, 2010). I egnahemsträdgården är att 

skörda i ekonomidelen samt att dela buskar och perenner typiska skötselåtgärder. 

Ekonomiträdgården har inte och har inte haft någon framträdande roll i Killingens 

trädgård, av den anledningen kommer inte ekonomiträdgården ha någon framträdande 

roll i den nya designen. Delning av växter har troligen förekommit sen trädgården 

skapades. I egnahemsträdgårdarna var delningen av växter signifikant. Att dela växter är 

inget unikt för egnahemsträdgårdarnas tid, men det hade en stor roll i egnahemsägarnas 

vardag. Därför ska alla nykomponerade perennrabatterna fyllas med växter som redan 

finns i trädgården via delning. Genom att arbeta med trädgården på det här sätter 

förhåller sig den nya designen till restaureringsprincipen då materialet som används 

redan är befintligt i trädgården och tidstypisk efterbildning genom själva delandet och 

kan då nå brukandet av egnahemträdgårdar på en mer pedagogisk nivå. Goto skriver om 

skötselns betydelse för att förstå en trädgård. Detta förhållande kan appliceras på 

egnahemsträdgårdar och Killingens trädgård. Genom att använda skötselmetoder som 

brukades i egnahemsträdgårdar så skapas och bevaras en kulturell förståelse. 

     I Killingens trädgård finns det fem blomsterrabatter; längs grusgången, pionrabatten 

i anslutning med plommonträdet, rabatten med fingerborgsblommor vid ingången och 

de två rabatterna längs väggarna utmed uthuset, se figur 4. Pionrabatten avviker från 

egnahemsträdgårdarnas grundläggande estetik. Placeringen är inkorrekt då 

blomsterrabatterna i egnahemsträdgården skulle anläggas utmed en vägg som de 

befintliga rabatterna vid huset och uthuset eller längs med grusgången som leder in på 

tomten. Egnahemmens trädgårdar hade inte rabatter med blommor mitt i gräsmattan, 

som den befintliga pionrabatten. Rabatten är anlagd av Killingens nuvarande ägare och 

eftersom den inte är stil- eller tidsenlig är inte rabatten inkluderad i designförslaget. 

Pionerna flyttas till rabatten intill grusgången. 
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Rabatt med fingerborgsblommor 

Rabatten bestående av fingerborgsblommor vid ingången till huset ska bevaras utan 

några större förändringar. I nuläget har dessa blommor en fungerade och naturlig 

förökning och borde inte störas av nya växter. För att upprätthålla balansen i rabatten 

kan någon lökväxt som inte är för invasiv planteras. Tulpan är lämplig då den blommar 

på våren och förhoppningsvis döljs av fingerborgsblomman när de vissnar. 

 

Grusgångsrabatten  

Rabatterna skulle vara färgglada och av den anledningen har det inte lagts så stor 

betydelse av själva färgvalet i planteringen. Växter som används i planteringen har 

tagits från befintliga plantor på Killingen. De låga perennerna skulle planteras framför 

de höga. 

     Samtliga nyplanterade växter i rabatterna ingår minst en gång i växtförteckningar av 

Wilke, Flink eller Abelin som det hänvisas till, se tabell 11. Rabatten har av den 

anledningen en stor färgvariaton.   

     Riddarsporren var ursprungligen inte planterad i grusgångsrabatten men eftersom en 

bondros planteras vid kortsidan av rabatten närmast huset, enligt förslaget, får den höga 

och veka riddarsporren stöd av buskrosen. 

 

Rabatten längs uthuset 

Vid uthusets kortsida planteras funkia och stormhatt. I den lilla rabatten på uthusets 

långsida finns sedan tidigare en kaprifol, bergenia samt daglilja som fyller ut den lilla 

planteringen.      

      

Rosor 

Vid slutet av rabatten längs grusgången planteras en bondros. Avsikten är att ta ett 

rotskott från den bondros som sedan tidigare finns på Killingen (observerades ej under 

besök). Bondrosen, Alba Maxima, är mycket vanlig i gamla trädgårdar och kan 

emellanåt påträffas i övergivna tomter. Abelin uppskattade de gamla rosornas dofter och 

han lyfte fram betydelsen av att bevara gamla sorter. Bondrosen har en stark och fin 

doft. (Gustavsson, 2008, s. 177) 
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Schersminen 

Nuvarande ägaren har planterat en schersmin på Killingen och påpekat att den har 

dubbla blommor. Doftschersminen har funnits i Sverige sen 1600-talet (Wallenquist, 

2007, ss. 22-23) och schersmin förekom i egnahemsträdgårdar. Abelin rekommenderar 

Philadelphus coronarius, jasminbuske (Abelin,1903, s. 82), och det är doftschersmin 

han avser. Schersminbusken som växer på Killingen är inte en sort som förekom i 

egnahemsträdgårdarna vid den tid Killingens trädgård anlades. Dock uppfyller den 

prydnadsrollen som doftschersminer hade. 

 

Lökar  
Hyacinter är inkluderad i växtförteckningen sammanställd av Killingens ägare, se tabell 

6. Ägaren planterar dem själv på våren då hyacinter inte är härdiga i Söderhamn 

(Trädgårdsväxter, 2016). På grund av detta så är de inte inkluderade i det nya 

designförslaget.  

     Tulpaner kan, som tidigare nämnts, sättas i rabatten med fingerborgsblommor.  

 

Buskar  

Berberis inkluderas inte i det nya designförslaget. Det växer berberis på Killingen idag, 

någon observation av busken har dock inte gjorts. Gullregnet nämns varken i Wilkes, 

Flinks eller Abelins växtförteckningar och därför inkluderas den inte i designförslaget. 

 

Perenner 

Trots att jordgubbar och smultron växer i ekonomiträdgården så är deras betydelse i 

Killingens trädgård oklar. Inga av dessa observerades under besök på Killingen så har 

inte lyckats fastställa var dessa plantor växer. Jordgubbsplantan blir oftast fyra till fem 

år och efter den tiden bör plantorna flyttas för att minska risken för spridning av 

sjukdomar. (Högardh-Ihr, 2013, ss. 59-64) Jordgubbar som planterades på Killingen när 

trädgården anlades kan ha förökats med revor, men det har inte gått att verifiera. 

Situationen är likartad för smultronplantorna. Det kan även vara vildsmultron som växte 

där innan trädgården anlades.   

     Killingens ägare har även inkluderat jättevallmo i sin växtförteckning, se tabell 5, en 

växt som Abelin skrev om. Jättevallmon på Killingen är planterad av nuvarande ägare 

och räknas därför inte till Killingens trädgårdshistoria och därför bortfaller även den och 
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är inte inkluderad i nya gestaltningen, även om den kan ha förekommit i 

egnahemträdgårdar.  

     Vissa perenner är borttagna i designförslaget på grund av att de inte är förordade av 

Wilke, Flink eller Abelin. Stjärnflockan, Astrantia major, har funnits i Sverige ungefär 

sedan 1730 men ansågs länge vara en oansenlig och trist perenn. Den kan därför ha 

förekommit i egnahemträdgårdar men inte varit populär. (Hansson & Hansson, 2011). 

Denna attityd kan ha funnits kvar under egnahemträdgårdarnas tid och var då kanske 

ingen favorit.  

     I växtförteckningarna sammanställda av Wilke, Flink och Abelin nämns både 

nejlikor och violer, dock aldrig specifikt backnejlika och trädgårdsviol så de växterna 

har därför inte prioriteras i designen.  

    Mosebrinnande buske observerades. Eftersom busken inte såg frisk ut och växer på 

platsen där den nya bersån ska anläggas så har den inte inkluderas i designförslaget. Vill 

ägaren gärna behålla den så kan den planteras om i perennsrabatten längs grusgången.  

   Tusensköna får växa förvildad i gräsmattan. Troligen så växer blåsippan vild i slänten. 

 

Restaurera eller efterbilda egnahemsträdgårdar 

En viktig faktor för egnahemsträdgårdar är husets läge på tomten. En korrekt placering 

påverkar resultatet vid skapandet av en tidstypisk efterbildad egnahemsträdgård. 

Egnahemsträdgårdarna anlades med en liten prydnadsträdgård mot gatan och en större 

ekonomiskträdgård på baksidan. En felaktig placering av huset stör denna balans och 

indelning. 

     Ett dominerande inslag i egnahemsträdgården var de rätvinkliga grusgångarna och 

grusplanen som omgav huset. Vid restaurering av egnahemträdgårdar ger Wilke förslag 

till hur man kan återställa grusgångarna. Till exempel anlades grusgångar parallellt 

längs fruktträden och om de finns kvar går det att förutsätta var gångarna gick. På 

grusgångar som inte skötts eller brukas växer gräsmatta över. Tidigt på våren efter 

snösmältningen går det ibland att urskilja nivåskillnader i gräsmattan som visar var 

gångarna har varit. Då fungerar det utmärkt att återställa dem. Grusplanerna är ett 

centralt kännetecken för egnahemsträdgårdar. De är dessutom mer karakteristiska idag 

eftersom de sällan bevarats. (Wilke, 2006, s. 134-139) Vid skapande av en pastisch ska 

grusplan anläggas runt huset.  

     Egnahemsträdgårdarna anlades i början av 1900-talet. Beskurna fruktträd blir sällan 
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äldre än 100 år och ska därför ersättas. Vid en restaurering så bör man ta ymp från 

befintliga fruktträd och sätta på nya grundstammar, för att bevara det befintliga 

växtmaterialet. Befintliga träd ska föryngringsbeskäras. Fällning av träd ska ske varsamt 

då det kan medföra att trädgården blir historielös. (Ibid, s. 134-139.) Vid en tidstypisk 

efterbildning är det viktigt hur fruktträd väljs. Vid en pastisch efter en befintlig 

egnahemsträdgård, skall de nya fruktträden vara av samma sort som i 

originalträdgården. Vid en pastisch baserad på en sammanställning av fakta om 

egnahemsträdgårdar bör man noga ange tid och plats vid val av fruktträd för att säkra 

rätt val av sorter utifrån tid och plats.   

     Finns det en tydlig samlad och likformig trädplantering i ett egnahemsområde ska 

den behållas vid restaurering för att bevara gatans särdrag. Beskäring ska återupptas om 

det har varit en del av trädens skötsel tidigare. (Ibid, s. 134-139.) 

     Övergivna syrenbersåer har blivit förvildade buskage och rotskotten växer över 

ingången till bersån. Hittas de äldsta och grövsta stammarna går det att återskapa 

strukturen. Inslag av grus i mitten av bersån underlättar uppgrävandet av syrenskott. 

Plantorna kan omplanteras på andraplatser i trädgården eller eventuellt delas med 

grannar enligt traditionen. Den ursprungliga bersån skall därefter beskäras ordentligt, 

det flesta syrensorter överlever denna behandling. (Ibid, s.136) En tidstypisk 

efterbildning av en egnahemsträdgård skall ha en berså. 

     Uthusen skapar en autentisk miljö och är därför en väsentlig del av 

egnahemsträdgården. De visar en del av vardagen i egnahemsträdgårdarna och ger en 

historisk anknytning. Uthusen fungerade som vedbod, tvättstuga, dass och ibland 

hönshus. De skall bevaras vid en restauration och om man gör en pastisch bör ett uthus 

byggas.(Ibid, s. 130, 134-139.) 

 

Egnahemsträdgårdar idag och i framtiden 

I dagens samhälle finns inte samma utrymme eller funktion för egnahemträdgårdar i 

jämförelse med hur de brukades under dess storhetstid. Den moderna svenska husägaren 

har inte längre den tid som krävs för att sköta en egnahemsträdgård. En annan anledning 

till att egnahemsträdgårdar inte är aktuella idag är den ökade importen av frukt och 

grönsaker vilket har inneburit att behovet av självförsörjning har minskat.  

     De sociala och politiska förhållandena som var orsak till uppkomsten av egnahem 

och egnahemsträdgårdar är inte heller aktuella idag. Folket i städerna har inte samma 
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tillgång till odling och natur som tidigare. I dagens samhälle finns hälsoproblem 

orsakade av för mycket stillasittande och för lite aktiviteter utomhus. Dessutom finns en 

tydlig trend på att stressrelaterade sjukdomar ökar. (Norling, 2001, s. 3, 9-10) 

     Invånare i städer skulle rent teoretiskt kunna tillgodogöra sig egnahemsträdgårdarnas 

grundfilosofi. Man kan se tendenser av urbana stadsodlingar och gemensamma 

odlingslotter som nutida, modernare versioner av egnahemsträdgårdar. Dock är 

skillnaden att de senare har större fokus på rekreation och odlingsintresse till skillnad 

från självförsörjning. Det ökade intresset för odling kommer att kunna påverka 

utvecklingen av detta i bostadsområden. Dagligen visas trädgårdsprogram i tv och 

trädgårdsböckerna blir allt fler vilket antyder ett ökat intresse för trädgård och odling. 

Trädgårdsskötsel har en positiv inverkan på bland annat ångest, trötthet, 

koncentrationssvårigheter, depression och värk (Ibid, 2001, s 3, 9.10). Att återuppliva 

egnahemsrörelsens idéer anpassat till vårt moderna samhälle borde kunna ha en positiv 

påverkan eftersom det för med sig att fler människor sysslar med trädgårdsskötsel. 

     Segregationen är ett allt mer växande socialt problem men odling förekommer inom 

alla kulturer och skulle därigenom potentiellt kunna förbättra integrationen. Med 

anpassningar till dagens samhälle skulle egnahemsträdgården kunna fylla en viktig 

funktion. 
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Killinningens växter 

 
Prydnadsträd och fruktträd 
Tabell 1: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Betula pendula Vårtbjörk 

Malus domestica Äpple x3 

Prunus avium Körsbär 

Prunus domestica Plommon 

 

Prydnadsbuskar och bärbuskar 
Tabell 2: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Berberis sp. Berberis 

Philadelphus sp. Schersmin 

Laburnum sp. Gullregn 

Ribes sp. Krusbär 

Ribes nigrum sp. Svartavinbär 

Ribes sp. Vitavinbär 

Robus idaeus sp. Trädgårdshallon 

Syringa vulgaris  Bondsyren 

Syringa vulgaris f.alba  Vit bondsyren 

 

Rosor 
Tabell 3: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Rosa `Alba Maxima` Bondros 
Rosa dumalis Nyponros 

 

Slingerväxter 
Tabell 4: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Lonicera Kaprifol 

 
Perenner 
Tabell 5: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Aconitum sp. Stormhatt 

Allium schenoprasum Gräslök 

Lysimachia sp. Lysing 

Astilbe sp. Astilbe 
Astrantia sp. Stjärnflocka 

Bergenia sp. Bergenia 

https://www.blomsterlandet.se/Vaxter-och-tillbehor/Ute/Prydnadsbuskar/Schersmin/Norrlandsschersmin-1/?
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Bellis perennis  Tusensköna 

Centaurea sp. Klint 

Convallaria sp. Liljekonvalj 

Dianthus deltoides  Backnejlika 

Dictamnus albus  Mose brinnande buske 

Digitalis purpurea Fingerborgsblomma 

Delphinium sp. Riddarsporre 

Echinacea purpurea Röd rudbeckia 

Erigeron sp. Blinka 

Eryngium sp. Marton 

Fallopia sachalinensis sp. Jätteslide 

Fragaria ananassa Jordgubbe 

Fragaria vescia Smultron 

Genista sp. Ginst 

Helenium sp. Solbrud 

Hemerocallis sp. Daglilja 

Hepatica nobilis Blåsippa 

Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol 

Hosta sp. Funkia 

Hylotelephium sp. Kärleksört 

Iris sp. Iris 

Lupinus sp. Lupin 

Lychnis chalcedonica Studentnejlika 

Malva sp. Malva 

Myosotis sp. Förgätmigej 

Myrrhis odorata  Spansk körvel 

Oxalis acetosella Harsyra 

Paeonia sp. Pion 

Papaver orientale Jättevallmo 

Phlox sp. Flox 

Polemonium sp. Jakobs stege 

Primula sp. Viva 

Sedum sp. Sedum 

Sedum rupestre Stor fetknopp 

Solidago virgaurea Gullris 

Symphyotrichum Höstaster 

Symphytum Vallört 

Tanacetum coccineum Rosenkrage 

Thymus sp. Timjan 

Verbascum thapsus Kungsljus 

Vinca minor Vintergröna 
 

Lökar 
Tabell 6: Nuvarande ägares lista kompletterad med latinska namn. 

Allium sativum Vitlök 
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Hyacinthus sp. Hyacint 

Crocus sp. Krokus 

Dahlia sp. Dalia 

Gagea lutea Vårlök 

Galantus nivalis Snödroppe 

Lilium bulbiferum Brandlilja 

Lilium martagon Krollilja 

Muscari sp. Pärlhyacint 

Narcissus sp. Narciss 

Narcissus pseudonarcissus Påsklilja 

Scilla sp. Scilla 

Tulipa sp. Tulpan 
 

 

Killingens växter vs. listor 

 

Prydnadsträdträd och fruktträd 
  
Tabell 7: Jämförande tabell 

Tabell 7 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 

1 Betula pendula Vårtbjörk  x  

2 Malus domestica Äpple x3  x  

3 Prunus avium Körsbär x x  

4 Prunus domestica Plommon x x  

 

Prydnadsbuskar och bärbuskar 
 
Tabell 8: Jämförande tabell 

Tabell 8 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 

10 Berberis sp. Berberis x  x 

11 Philadelphus sp. Schersmin x x x 
12 Laburnum sp. Gullregn    

13 Ribes sp. Krusbär x x  

14 Ribes nigrum sp. Svartavinbär x x  

15 Ribes sp. Vitavinbär x   

17 Robus idaeus sp. Trädgårdshallon x x  

18 Syringa vulgaris  Bondsyren x x X 

19 Syringa vulgaris f.alba  Vit bondsyren x x X 
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Rosor 
 
Tabell 9: Jämförande tabell 

Tabell 9 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 
20 Rosa Alba ´Maxima´ Bondros Ros Ros  

21 Rosa dumalis Nyponros Ros Ros  

 
Slingerväxt 
 
Tabell 10: Jämförande tabell 

Tabell 10 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 

30 Lonicera Kaprifol  x X 

 
Perenner  
 
Tabell 11: Jämförande tabell 

Tabell 11 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 

40 Aconitum sp. Stormhatt x  X 

41 Allium schenoprasum Gräslök x   

42 Lysimachia sp. Lysing    

43 Astilbe sp. Astilbe x  X 

44 Astrantia sp. Stjärnflocka    

45 Bergenia sp. Bergenia   X 

46 Bellis perennis  Tusensköna x  x 

47 Centaurea sp. Klint    

48 Convallaria sp. Liljekonvalj   x 

49 Dianthus deltoides  Backnejlika    

50 Dictamnus albus  Mose brinnande 
buske 

  X 

51 Digitalis purpurea Fingerborgsblomma x  X 

52 Delphinium sp. Riddarsporre x  X 

53 Echinacea purpurea Röd rudbeckia   X 

54 Erigeron sp. Blinka    

55 Eryngium sp. Marton    

56 Fallopia sachalinensis 
sp. 

Jätteslide    

57 Fragaria ananassa Jordgubbe x x  

58 Fragaria vescia Smultron x x  

59 Genista sp. Ginst    

60 Helenium sp. Solbrud x  X 

61 Hemerocallis sp. Daglilja   X 

62 Hepatica nobilis Blåsippa    

63 Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol    

64 Hosta sp. Funkia   X 
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65 Hylotelephium sp. Kärleksört    

66 Iris sp. Iris x  X 

67 Lupinus sp. Lupin  x X 

68 Lychnis chalcedonica Studentnejlika x  X 

69 Malva sp. Malva    

70 Myosotis sp. Förgätmigej x  X 

71 Myrrhis odorata  Spansk körvel    

72 Oxalis acetosella Harsyra    

73 Paeonia sp. Pion x x X 

74 Papaver orientale Jättevallmo   X 

75 Phlox sp. Flox x  X 

76 Polemonium sp. Jakobs stege   X 

77 Primula sp. Viva    

78 Sedum sp. Sedum   X 

79 Sedum rupestre Stor fetknopp    

80 Solidago virgaurea Gullris   X 

81 Symphyotrichum Höstaster    

82 Symphytum Vallört    

83 Tanacetum coccineum Rosenkrage    

84 Thymus sp. Timjan x   

85 Verbascum thapsus Kungsljus x  X 

86 Vinca minor Vintergröna    

 

Lökväxter 
 
Tabell 12: Jämförande tabell 

Tabell 12 
  Ägaren Åsa Wilke Maria Flink Rudolf Abelin 

90 Allium sativum Vitlök    
91 Hyacinthus sp. Hyacint   x 
92 Crocus sp. Krokus    
93 Dahlia sp. Dalia    
94 Gagea lutea Vårlök    
95 Galantus nivalis Snödroppe    
97 Lilium bulbiferum Krollilja    
98 Lilium martagon Pärlhyacint    
100 Muscari sp. Påsklilja    
101 Narcissus sp. Scilla   x 
102 Tulipa sp. Tulpan   x 
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Prydnadsträd och fruktträd 
Tabell 13: Växter till nya designen 

1 Betula pendula Vårtbjörk 

2 Malus domestica Äpple  

3 Prunus avium Körsbär 

4 Prunus domestica Plommon 

 

Prydnadsbuskar och bärbuskar 
Tabell 14: Växter till nya designen 

10 Philadelphus Schersmin 

11 Ribes nigrum Svartavinbär 

12 Ribes vita Vitavinbär 

13 Robus idaeus Trädgårdshallon 

14 Syringa vulgaris Bondsyren 

15 Syringa vulgaris alba Vit bondsyren 

 

Rosor 
Tabell 15: Växter till nya designen 

20 Rosa Alba ´Maxima´ Bondros 

21 Rosa dumalis Nyponros 

 

Slingerväxt 
Tabell 16: Växter till nya designen 

30 Caprifoliaceae Kaprifol 

 

Perenner 
Tabell 17: Växter till nya designen 

40 Aconitum Stormhatt 

41 Astilbe Astilbe 

42 Bergenia Bergenia 

43 Digitalis purpurea Fingerborgsblomma 

44 Echinacea purpurea Röd rudbeckia 

45 Helenium Solbrud 

46 Hemerocallis Daglilja 

47 Hosta Funkia 

48 Iris Iris 

49 Lychnis chalcedonica Studentnejlika 

50 Paeonia Pion 

51 Phlox Flox 
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Lökväxter 
Tabell 18: Växter till nya designen 

60 Tulipa Tulpan 
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