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Sammanfattning 
Det här arbetet är skrivet med utgångspunkten att försöka ta reda på hur man kan få ihop 

aspekterna nutid och dåtid i en äldre trädgård på ett bra sätt. Målet är att genom ett 

utformningsförslag till en trädgård vid ett gammalt soldattorp se om det går anpassa en äldre 

trädgård efter dagens behov och samtidigt framhäva ett tidskaraktäristiskt utseende.   

Utifrån en litteraturstudie redovisas först bakgrundsfakta om torp och dess trädgårdar. 

Därefter redovisas råd kring hanteringen av äldre trädgårdar från litterära källor och från 

samtal med ett företag som arbetar med äldre trädgårdar. En platsstudie vid soldattorpet i 

Bjälkared i Västergötland redovisas också samt samtal med ägarna till torpet om deras tankar 

kring trädgården. Sist i arbetet kommer en beskrivning av utformningsförslaget, hur det 

utvecklades och vilken inverkan den inhämtade informationen har haft på resultatet. I det 

slutliga utformningsförslaget har trädgårdens nutida funktion fått ta stor plats medans ett 

växtmaterial som speglar historien har använts.  

 

Inledning 
Alla trädgårdar har en historia och de förändras kontinuerligt genom åren dels beroende på 

växternas föränderlighet och dels på grund av mänsklig påverkan. Genom historien har 

trädgårdars utseende och uppbyggnad också skiftat som ett resultat av samhällsutvecklingen, 

från att ha haft en betoning på nyttofunktion till att i större utsträckning fungera som en plats 

för avkoppling. Idag och under de senaste åren sker modeväxlingarna snabbt inom många 

områden liksom inom trädgård och sporrar en vilja att förändra (Ilminge 2004, s. 17-18). 

Många trädgårdar har oftast ett par år på nacken och i vissa fall har kanske trädgården sitt 

ursprung i en helt annan tidsepok. Och hur tänker man då om man vill göra förändringar i 

trädgården? 

Under 1800-talets mitt fanns det över 100 000 torp i Sverige och torparna var den näst största 

befolkningsgruppen efter bönderna (Sköld & Svensson 2009, s.4). Nu ser samhället 

annorlunda ut och torpartraditionen är sedan länge försvunnen, av de torp som står kvar än 

idag används många som sommarbostäder. 

I Bjälkared i Västergötland finns ett gammalt soldattorp byggt i början av 1800-talet som idag 

används som fritidsbostad. De som äger torpet har planer på att bygga ett nytt boningshus på 

tomten och med en nybyggnation kommer trädgårdens utseende att förändras. 

Det var i kontakten med det här stället som frågan kom upp om hur man tar sig an en ny 

utformning av en gammal miljö. Hur mycket hänsyn måste man egentligen ta till platsens 

historia vid en ny utformning av trädgården? 

 

Syfte  
Syftet med arbetet är att söka efter ett svar på hur man kan få ihop aspekterna nutid och dåtid i 

en äldre trädgård på ett bra sätt. Avsikten är att reflektera över om det går att anpassa äldre 

trädgårdar efter ”dagens behov” men samtidigt behålla och framhäva ett tidskaraktäristiskt 

utseende.  

Syftet är även att exemplifiera hur mötet mellan nutid och dåtid kan ske genom ett 

utformningsförslag till en trädgård vid ett före detta soldattorp i Bjälkared. 

 

Frågeställning 
Hur kan mötet mellan nutid och dåtid hanteras i utformningen av en äldre trädgård? Hur kan 

jag ta fasta på det vid en utformning av trädgården vid soldattorpet i Bjälkared? 
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Metod 
Litteraturstudier har huvudsakligen gjorts för att få fram det faktaunderlag som behövdes för 

arbetet. De litteraturbaserade efterforskningarna gjordes för att få en bild av hur det såg ut i 

trädgårdar vid soldattorp under de år då soldattorpet i Bjälkared brukades. Då soldattorp är ett 

smalt område utökades faktainsamlingen till att även innefatta trädgårdar vid andra typer av 

torp under samma tidsperiod, från 1820 och ungefär hundra år framåt i tiden.  
Som hjälpmedel för utvecklingen av utformningsförslaget har råd och tips från boken 

Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård av Ann-Christin och Dan Rosenholm använts.  

För att få vägledning i hanteringen av äldre trädgårdsmiljöer har två böcker valts ut ur den 

litteratur som ligger till grund för det här arbetet, Bevara & sköta en gammal trädgård av 

Christina Ilminge och Så renoveras torp och gårdar av Ove Hidemark. I dessa böcker finns 

tydliga rekommendationer om hur äldre trädgårdar bör hanteras. För att utöka informationen 

kontaktades även ett företag som praktiskt arbetar med äldre trädgårdar, Hus och Grönska, för 

ett samtal kring ämnet. 

Inventering och platsstudier har gjorts vid soldattorpet i Bjälkared, likaså har samtal med 

ägarna kring deras tankar om trädgården ägt rum. 

 

Avgränsningar  
Arbete begränsas till att handla om hanteringen av äldre privata trädgårdar i mindre storlek. 

Det finns en avgränsning till tre källor angående synpunkter kring hanteringen av äldre 

trädgårdsmiljöer. 

Faktainsamlingen och växtvalet till utformningsförslaget har begränsats till att endast ta med 

perenna och vedartade växter. 

Utformningsförslaget i arbetet är endast gjord för att ge en illustration av hur en trädgård vid 

ett torp kan gestaltas och inte som grund för ett verkligt utförande, vilket innebär att det inte 

kommer att finnas med någon specifik planteringsplan med växtförteckning till 

utformningsförslaget.  

 

 

Faktabakgrund  
Det här avsnittet är en sammanställning av de fakta som erhållits från källorna och som 

behövts för att komma fram till målet, att se hur nutid och dåtid kan mötas i ett 

gestaltningsförslag till en äldre trädgård. Första delen i avsnittet handlar om torp och torpens 

trädgårdar. I andra delen tas den utformningsmetod upp som varit vägledning för 

utformningsprocessen och som hämtats från boken Trädgårdsdesign för en vackrare 

hemträdgård av Ann-Christin och Dan Rosenholm. Därefter redovisas de råd och 

rekommendationer som erhållits genom litteratur och samtal, angående hur man bör hantera 

äldre trädgårdsmiljöer.  

 

Torp 
Som metodavsnittet visar har faktainhämtningen om hur det såg ut vid soldattorp, som är 

arbetets utgångspunkt, utökats till att omfatta också andra sorters torp och resultatet följer 

härnedan. 

 

Torp – en definition 

Betydelsen av benämningen torp har varierat genom historien och termen torp har bland annat 

stått för en bebyggelse som av någon orsak låg utanför byn. De flesta torpen uppkom under 

andra halvan av 1800-talet och fungerade då som ett slags betalningssätt. Torparna fick bo i 
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torpen och utnyttja en bit av marken runtomkring i utbyte mot att de arbetade på den gård som 

torpet hörde till. Över 100 000 torp fanns i Sverige under 1860-talet och torparna var då den 

största befolkningsgruppen efter bönderna (Carlberg 1988, s. 49; Sköld & Svensson 2009, s. 

4-5).  

Soldattorpen i Sverige har sitt ursprung i den senare delen av 1600-talet. Varje socken hade då 

ansvar att hålla med en soldat och för dess tjänst fick soldaten förutom en viss summa pengar 

även ett torp med tillhörande markområde att utnyttja (Carlberg 1988, s.44; Sköld & Svensson 

2009, s. 5).  

 

Trädgårdar och växter vid torpen 

Vid soldattorp och andra torp tycks det mest ha odlats nyttoväxter men utifrån resultat från 

växtinventeringar finns det ganska ofta spår även av prydnadsväxter (Carlberg 1988, s.44). 

Enligt källor som berättar om torparlivet förmodas dessa spår visa att trots torparnas knappa 

levnadsförhållanden så tycks det ha funnits ett behov av att ha det fint omkring sig 

(Gunnarsson 1987, s.15).  

Det var under 1800-talet som prydnadsväxterna togs in i de mindre trädgårdarna och det 

bestånd av blommor som då kom in har stannat kvar och blivit klassiska i de svenska 

trädgårdarna (Hidemark 2006, s. 297). Växterna spred sig från de högre samhällsklasserna 

genom tjänstefolket som antingen tillåtet eller otillåtet tog med sig plantor eller sticklingar 

hem till sin egen trädgård och sedan spred dem vidare i trakten. Fanns det prydnadsväxter i 

trädgården var de vanligtvis placerades längsmed boningshusets väggar på den så kallade 

mullbänken, en jordvall som skottats upp kring grunden för att värmen skulle hållas kvar inne 

i torpet. Det var oftast enbart vid boningshuset, inte vid uthus eller svinhus, som 

prydnadsväxterna placerades och det var ett sätt att på håll visa att det bodde folk i de enkla 

torpen (Sköld & Svensson 2009, s.7-8). 

Trots att trädgårdarna vid torpen var små var det vanligt att plantera lövträd. Oftast var det så 

kallade vårdträd, träd som tilldelats en övernaturlig och beskyddande verkan och som 

planterades framför huset eller på var sida av grinden till trädgården för att skydda huset och 

de som bodde där. Lönn, ek, ask, alm och oxel är några trädslag som var vanliga vårdträd 

(Carlberg 1988, s.100). Ormbunken träjon planterades ibland istället för vårdträd eftersom 

även den ansågs ha en beskyddande verkan mot onda makter (Sköld & Svensson 2009, s. 24). 

  

Vid växtinventeringar kan det vara svårt att veta om de växter som hittas vid gamla torp 

verkligen är från torpets ursprungliga tid eller om de kommit dit senare, möjligtvis då 

planterade av sommargäster (Sköld & Svensson 2009, s. 5). Och då vissa växter lätt sprider 

sig och flyttar på sig kan det vara svårt att veta om platsen där man finner växten idag 

verkligen är den plats som den planterades på (Ilminge 2004, s. 9). 

 

För att ge en överblick över vilka växter som troligtvis förekom i trädgårdarna vid torpen har 

en växtlista gjorts över ett urval av växter som valts under premisserna att de återkommer i 

den litteratur som arbetet utgår ifrån, se bilaga 1. Litteraturen tar upp resultat från 

växtinventeringar gjorda i trädgårdar vid gamla torp och torpgrunder i Skåne, Småland, 

Östergötland, Södermanland och Uppland.  Fokus i detta arbete ligger på de växter som hittats 

vid torp som varit obebodda sedan sekelskiftet eller de första årtiondena på 1900-talet. Detta 

för att mer säkert kunna utesluta att växterna inte har planterats in av senare bostadsägare.  

Troligtvis har en del av de växter som var vanliga försvunnit från trädgårdarna, dels på grund 

av att de inte klarar sig i den konkurrens som uppstår vid utebliven skötsel och dels av den 

anledningen att de ansågs värdefulla och därför grävdes upp och togs med vid flytt (Sköld & 

Svensson 2009, s. 6). Växter som blev vanliga i trädgårdar först under 1930-talet eller senare 
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och de växter som i litteraturen kallas för ”relativt ny trädgårdsväxt” har valts bort. I listan har 

enbart växter med perennkaraktär tagits med, förmodligen odlades även ettåriga blommor 

men troligtvis inte i lika stor utsträckning eftersom dessa blommor krävde mer arbete då de 

behövde sås på nytt år efter år (Svedjemyr 1986, s.12). 

Variationen av vilka växter som odlades vid torp skilde sig inte i någon större utsträckning 

mellan olika delar av landet, det har dock urskilts en viss skillnad i växtsortiment mellan 

norrland och södra delar av landet (Sköld & Svensson 2009, s. 6). Det är dock svårt att veta 

exakt vilka växter som odlats när, var och i vilken omfattning på grund av att alltför litet 

forskning gjorts inom detta område (Ilminge 2004, s. 10). 

 

 

Utformningsmetod 

Här redovisas den utformningsmetod som varit till hjälp för utvecklingen av 

gestaltningsförslaget i det här arbetet. Metoden har hämtats ur Ann- Christin och Dan 

Rosenholms bok Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård. De beskriver i sin bok på ett 

klart och tydligt sätt vad man bör tänka på och hur tillvägagångssättet kan se ut vid 

utformningen av en trädgård. Trots att utgångspunkten i detta arbete är en äldre trädgård 

passar deras metod bra.  

 

Att ta reda på hur trädgården används är en av de allra viktigaste sakerna att tänka på vid 

utformningen av en trädgård. Är det en plats där man kopplar av eller är det odla man främst 

vill göra i sin trädgård. Lika viktigt är även att fundera över vilken tid på året som trädgården 

används mest. I en trädgård vid en permanentbostad bör man tänka på trädgårdens utseendet 

under hela året och då kan vårblomning och fina höstfärger vara viktiga inslag. Används huset 

däremot endast vissa tidpunkter så tjänar man på att tänka till en extra gång så att man väljer 

växter som är som finast den tiden då man väl är i trädgården. (Rosenholm 2006, s. 12). 

Vilken stil trädgården ska ha är också viktigt att tänka på. Det rekommenderas att utgå ifrån 

huset och utforma trädgården i dess stil. Önskas en helt annan stil i trädgården så bör i alla fall 

området närmast huset hållas i samma stil (Rosenholm 2006, s. 15). 

 

Att få en känsla av platsen är betydelsefullt för att kunna skapa en passande trädgård. I den 

nya gestaltningen bör man utgå ifrån det som redan finns i trädgården och från 

förutsättningarna på platsen. Att ta vara på platsen som trädgården ligger i och låta 

omgivningarna påverka utformningen är oftast fördelaktigt (Rosenholm 2006, s. 65). 

 

I boken tar författarna upp olika punkter som är bra att ha med i tankarna när man ska utforma 

en trädgård; 

 

 Huset – vilken storlek har det? Ytor på rabatter och sittplatser bör anpassas efter 

husets storlek, till exempel kräver ett större hus att inslagen i trädgården har större 

proportioner. Vad har huset för placering? Utifrån det kan det vara lättare att 

bestämma exempelvis placeringar av sittplatser. Som sagts tidigare så är det bra att 

titta på husets stil och försöka fånga upp det i trädgårdens utformning (Rosenholm 

2006, s. 66). 

 

 Utsikter – hur ser omgivningen ut, finns det element att plocka upp och ta in i 

trädgården? Titta efter om det finns bra utsikter från någon plats i trädgården som är 
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värda att behålla och utnyttja. På något annat ställe kanske det behövs skydd mot insyn 

(Rosenholm 2006, s. 68). 

 

 Topografi – är trädgården plan eller finns det höjdskillnader som måste tas hänsyn till 

vid en utformning. Vid stora höjdskillnader finns alternativ som terrassering eller att 

man planar ut marken, men enklast och minst arbetskrävande är att försöka anpassa 

utformningen utefter höjdskillnaderna (Rosenholm 2006, s. 70). 

 

 Tomtens storlek – detta är oftast den största begränsningen i utformningen. Är ytan 

liten måste man välja ut de inslag man anser viktigast eftersom allt inte får plats. Det 

är bättre att satsa på färre inslag och ge dessa större utrymmen annars kan trädgården 

kännas trång och lite plottrig. (Rosenholm 2006, s. 13, 73). 

 

 Odlingszon – denna rekommendation gäller för vedartade växter. Platsens 

zonhänvisning är oftast inte bestämd utan kan variera i trädgården beroende på vilket 

läge som växterna placeras, i skyddade miljöer kan zonangivelsen sjunka något.  Att 

hålla på zonhänvisningen vad gäller de växter som utgör trädgårdens stomme är bra då 

trädgårdens helhetsintryck kan påverkas om dessa inte klarar sig (Rosenholm 2006, s. 

76-77).  

 

 Ljus och skugga – utformningen påverkas av ljusförhållandena på platsen. För 

skuggiga områden bör växter som trivs i skugga väljas för att få ett snyggt utseende. 

En solig plats kan passa som sittplats så att man själv kan ordna med skugga om det 

behövs. Finns det för lite skugga i trädgården skapar man det bra med växter 

(Rosenholm 2006, s. 78). 

 

 Vindförhållanden – det kan vara bra att ta reda på om det blåser mycket i trädgården i 

fall skydd i form av plank eller växter kan behövas (Rosenholm 2006, s.80). 

 

 Jord – hur är jorden på platsen? Ta reda på vilken jordart och vilket pH jorden har för 

att få veta odlingsförutsättningarna. Befintlig jord bör inte tas bort utan förbättra 

istället med näring och humus om det behövs (Rosenholm 2006, s. 81). 

 

 Befintliga växter – med dessa bör man vara försiktig och inte ta bort förhastat 

eftersom det tar lång tid att ersätta exempelvis ett fullvuxet träd. Ett tips är att börja 

med att föryngringsbeskära det som är gammalt och risigt för att se om det blir bättre. 

Perenner kan flyttas om de sitter på fel ställe, optimalt på sen höst eller tidig vår 

(Rosenholm 2006, s. 84). 

 

 Befintlig trädgårdsinredning – gamla gångar kan vara bra att spara då en ny gång 

kräver både tid och pengar, ibland kan det räcka att bara ändra lite för att få det att 

passa in (Rosenholm 2006, s. 86). 

 

 Begränsningar – det är viktigt att veta om det finns begränsningar i vilka ingrepp som 

kan göras i trädgården. Ibland kan det finnas juridiska begränsningar annars kan det 

vara vattenledningar eller annat under marken som begränsar (Rosenholm 2006, s. 

87). 
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Resultat från litteraturstudier och samtal kring hantering av äldre miljöer 
Här nedan presenteras rekommendationer, om hur man bör hantera äldre trädgårdsmiljöer, 

från böckerna Bevara & sköta en gammal trädgård skriven av Christina Ilminge och Så 

renoveras torp och gårdar skriven av Ove Hidemark. Böckerna behandlar äldre miljöer i 

allmänhet men båda har avsnitt där torp och dess trädgårdar tas upp. Förutom dessa två 

böcker redovisas även åsikter från byggnads- och trädgårdsantikvarien Ulrika Rydh som 

driver företaget Hus och Grönska, hämtade från ett samtal med henne.  

 

Bevara & sköta en gammal trädgård – Christina Ilminge 

Cristina llminge är landskapsarkitekt och har inför sin bok rest runt och studerat trädgårdar i 

Götaland och Svealand. 

 

Ilminge skriver inledande i sin bok att när man kommer i kontakt med en äldre miljö så ska 

man låta alla beslut ta tid. Med det menar hon att man ska akta sig för några alltför drastiska 

åtgärder – om man nu ändå beslutar sig för att göra ingrepp och förändra så måste man vara 

väl medveten att vissa ingrepp kan få konsekvenser som inte går att återställa. Tas exempelvis 

ett träd bort så kommer det att dröja många år innan ett nytt lika stort träd kan ta samma plats 

(Ilminge 2004, s.17, 19).  

 

Trädgården är en levande och föränderlig miljö vilket kan göra det svårt att tyda det 

ursprungliga utseendet. Vissa växter kan ha spritt ut sig, medan andra kan ha försvunnit och 

med stor sannolikhet har nytt växtmaterial kommit till senare (Ilminge 2004, s. 9).  

Finns den ursprungliga grundplanen kvar i trädgården bör den enligt Ilminge bevaras. Har 

trädgården förändrats under åren så bör ett utseende framhävas och då naturligtvis det som 

passar bäst till huset, behåll och vårda de delar som finns kvar och återskapa andra bitar för att 

få det valda utseendet (Ilminge 2004, s. 17). 

 

I boken betonas vikten av att ha kunskap om trädgården och byggnadens historia. Innehas 

kunskap är det lättare att inte bli påverkad av de modeväxlingar som finns inom trädgård och 

som ofta framhäver det som inte hör hemma i en äldre trädgårdsmiljö. Det blir lättare att 

bedöma hur man ska gå tillväga för att förstärka trädgårdens helhet och hur man ska ta tillvara 

på de kvaliteter som finns och återställa det som kan ha funnits. Att forska om trädgården och 

hur det kan ha sett ut är ett råd som ges. Ibland kan det vara svårt att få fram information om 

hur en specifik trädgård har sett ut och då föreslår Ilminge att se sig om i äldre trädgårdar i 

närområdet. Eftersom plantor ofta delades och byttes mellan grannar så kan man där få tips 

om vilka växter som kan ha funnits i den egna trädgården. Annars kan man titta mer allmänt 

på hur det har sett ut i likvärdiga trädgårdar (Ilminge 2004, s. 17, 19).  

 

Ilminge tycker att det är viktigt att bortse från de romantiska bilderna om uppvuxna trädgårdar 

vid äldre hus som oftast målas upp och istället ta in verkligheten om att det oftast aldrig fanns 

mycket till trädgård vid de flesta hus, särskilt inte vid torpen. Något som man dock måste ta 

hänsyn till är att trädgårdens värde och funktion har förändrats under åren. Förr hade ofta 

trädgården en ekonomisk betydelse och användes främst för nyttoodling medan vi idag 

använder trädgården för att koppla av.  Idag finns ett ökat trädgårdsintresse hos folk som gör 

att vi är villiga att lägga ner mer tid och arbete i trädgården vilket kan ge bättre förutsättningar 

för bevaring av äldre trädgårdsmiljöer (Ilminge 2004, s. 18, 20). 
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Innan några förändringar görs så kan det vara bra att kolla upp ifall det finns 

skyddsföreskrifter för marken, i vissa fall kan det behövas tillåtelse för att göra ingrepp 

(Ilminge 2004, s.17).  

 

Oavsett hur trädgården har skötts tidigare, om den har låtits växa igen eller om den är välskött 

så bör man i första hand bevara den grundläggande planen så långt det är möjligt med gångar, 

fruktträd, buskar, häckar mm. Om en trädgårds ursprungliga utseende är orört bör 

förändringar tänkas över mycket noggrant och vara väl motiverat. Rabatter och köksland kan 

man låta bli gräsytor då det är lätt att ta upp igen om man vid ett senare tillfälle skulle vilja. 

Skulle det finnas gamla växter så bör man försöka att vårda dem så att de har en möjlighet att 

leva vidare. Ilminge skriver att växterna i äldre trädgårdar ofta är äldre sorter som kan vara 

svåra eller omöjliga att få tag på i handeln idag. Det har visat sig att många av dessa växter är 

friskare än de nya framförädlade sorterna som är vanliga idag. Ilminge ger rådet att vara 

försiktig och vårda äldre växter som står kvar och för att utöka omfånget av växter kan man 

försöka att själv föröka det växtmaterial som finns (Ilminge 2004, s. 17-21) 

Hon skriver också att man bör ta hand om sin trädgård på det sätt som förr var det enda sättet 

– det sätt som vi idag kallar det ekologiska (Ilminge 2004, s. 18). 

 

 

Så renoveras torp och gårdar – Ove Hidemark  

Ove Hidemark är arkitekt och har jobbat som professor i äldre byggnadsteknik och 

restaurering vid Konsthögskola i Stockholm. I sin bok Så renoveras torp och gårdar finns ett 

kapitel där han ger hänvisningar om hur man bör handskas med trädgårdarna vid dessa äldre 

hus.  

 

Hidemark anser att man måste vara varsam och tänka efter noga över vilka konsekvenser ett 

ingrepp i en äldre miljö kan få. Han skriver att om den gröna miljön vid ett äldre hus inte är 

som man hoppats på eller drömt om så har varje miljö en egen personlighet som man bör ta 

sig tid att upptäcka, för då kan den bli mer värdefull för oss än den miljön som drömbilden 

visade. Men om man ändå inte trivs med miljön så bör alla förbättringar och kompletteringar 

göras med utgångspunkt från miljöns egna förutsättningar och på ett sätt som naturligt 

ansluter sig till miljön. Om det görs på rätt sätt kan det bli ett positivt tillskott och berika 

miljön (Hidemark 2006, s. 20, 23).  Hidemark betonar att äldre trädgårdar inte är som 

moderna villaträdgårdar och att de inte heller bör förvandlas till någonting annat än vad de en 

gång har varit för att deras karaktär ska kunna behållas. En trädgård vid ett äldre hus tillhör 

inte bara husets ägare utan den tillhör även omgivningen och bygden vilket gör att det inte 

enbart är ägarens ensak hur den sköts (Hidemark 2006, s. 295). 

 

Hidemark skriver även om att det i de flesta äldre trädgårdarna fanns en betoning på 

nyttoväxter, att det ansågs som lyx med prydnadsväxter och att de enklare torpen inte hade 

råd med något annat än enstaka blommor (Hidemark 2006, s. 296). Hidemark tar ett flertal 

gånger upp att man inte bör skapa om en äldre trädgård till en modern prydnadsträdgård och 

han tipsar om att lägga igen köksland ifall det inte finns tid till att odla. Om nya rabatter ska 

anläggas anser Hidemark att traditionella växtsorter bör användas. Han rekommenderar att de 

stora dragen i trädgården sparas och att man försöker föryngringsbeskära det som ser risigt ut 

istället för att ta bort det. Behövs växtkompletteringar göras så hänvisar han till arter som kan 

finnas i äldre trädgårdar i trakten och inte till några nya exotiska arter (Hidemark 2006, s. 

300). 
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Vi har idag andra sätt att utnyttja trädgården på, vilket ger andra utgångspunkter men 

Hidemark anser att man så långt som möjlig bör anpassa det som nödvändigt måste tillföras 

trädgården och därför välja traditionella utseenden på exempelvis trädgårdsmöbler. Alla 

prydnadssaker avråds liksom allt som konkurerar med trädgårdens naturliga färger (Hidemark 

2006, s. 310-311). 

 

 

Hus och Grönska – Ulrika Rydh  

Ulrika Rydh är byggnads- och trädgårdsantikvarie och arbetar med rådgivning inom 

byggnadsvård med specialisering på äldre trädgårdar och parker. Hennes företag Hus och 

Grönska är inriktat mot äldre trädgårdar och hon arbetar mest med privatträdgårdar men även 

med offentliga gröna miljöer. Följande stycke är en sammanfattning av ett telefonsamtal med 

henne från 2009-11-04 .  

 

Rydh berättar om sitt intresse för trädgård och vårt gröna kulturarv. Hon tycker att den 

bevarandeprincip som skyddar äldre byggnader i större utsträckning borde användas även när 

det gäller den gröna miljön, trots att den är mer förgänglig och föränderlig.  Idag skyddas 

enbart offentliga gröna miljöer av de lagar som rör bevarandeprincipen. I sitt företag försöker 

Rydh göra sina privatkunder medvetna om att deras trädgård utgör ett grönt kulturarv vilket 

hon uppfattar att trädgårdsägare ibland kan ha svårt att se. 

 

När Rydh i sitt företag kommer till en äldre trädgård görs först en inventering och ett försök 

att identifiera det växtmaterial som finns. För att kunna urskilja om det finns äldre strukturer i 

trädgården är det bäst att inventera tidigt på våren innan gräset börjat växa, då ser man lättast 

om det finns spår från tidigare gångar eller köksland. Det är svårt att veta tidpunkter för när 

specifika inslag i trädgården kommit till och att se hur det faktiskt har sett ut enbart genom att 

göra en inventering av platsen. Därför är det viktigt att fråga sig fram, prata med tidigare 

ägare eller folk i trakten omkring som kanske kan veta hur det såg ut tidigare och vid vilken 

tidpunkt vissa inslag kom till. Rydh anser att det är viktigt att försöka att få så mycket 

information som möjligt och det får man bäst genom att fråga personer med anknytning till 

platsen. 

 

Rydh strävar efter ett samspel mellan hus och trädgård när hon jobbar men i privatträdgårdar 

krävs även ett samspel med det ägarna vill ha. Hon klargör tidigt för sina kunder att hon 

jobbar med äldre växtmaterial och arter. Rydh försöker att göra ägarna medvetna om vad de 

har för slags trädgård och ge en bild av det tidstypiska utseende för de specifika trädgårdarna. 

Hon försöker visa på spår som finns, tydliggöra och poängtera att helhetsintrycket ofta tjänar 

på att trädgården hålls i samma stil med huset.   

Eftersom det inte finns något lagligt skydd för äldre privatträdgårdar anser hon att det är 

samvete som får avgöra vilka ingrepp som görs. När man jobbar med offentliga miljöer är det 

mer strikta regler som gäller men i villaträdgårdar behöver man ta hänsyn också till ägarnas 

intressen och då får man ofta kompromissa. Skulle kunden vilja ha in nyare växtarter kan en 

kompromiss fungera som låter de delar av trädgården närmast huset utformas tidsenligt 

medan delar längre bort i trädgården släpps mer fria.  

 

Rydh anser inte att det är fel att tillföra nytt, med kontraster kan vissa saker lyftas fram. Men i 

äldre miljöer tar hon inte in för mycket nytt utan i så fall mer som ett utropstecken. Hon 

försöker så långt det är möjligt att arbeta med tidsriktigt material men ibland kan det vara 

svårt att hitta äldre växtarter i handeln och då får det duga med likartade. Allt nytt är inte fel 
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om det passar in stilmässigt. Hon menar att varje trädgård är olika och att det inte finns någon 

generell regel finns för hur man ska hantera en äldre miljö utan de beslut som tas ligger i det 

enskilda fallet. 

På frågan om vad hon anser är okej att göra med en äldre torpträdgård svarar hon att 

trädgårdarna vid gamla torp oftast inte var gestaltade och att hon om hon kom i kontakt med 

en sådan trädgård skulle peka på det för kunden. Trädgårdarna vid torpen innehöll mest 

nyttoodling vid den tiden men, tillägger hon, ingen orkar odla i denna utsträckning idag. Så att 

ta in prydnadsväxter ser hon inget fel i men hon skulle nöja sig med mindre mängder och 

hålla sig till växtmaterial som utgörs av äldre arter. 

 

 

Sammanfattning  

En uppfattning som alla tre har är att det finns en skillnad på äldre trädgårdar och moderna 

trädgårdar och att man inte i alltför stor utsträckning bör göra om äldre trädgårdsmiljöer till 

moderna. Dock finns även inställningen att eftersom användningen av trädgården har 

förändrats från förr så måste även utseendet hos dagens äldre trädgårdar få förändras något. 

Trädgårdens nyttofunktion finns inte i samma utsträckning idag utan en äldre trädgård blir 

därför ofta mer prydnadsinriktad. Alla tre tycker dock att prydnadsväxterna bör hållas i 

måttlig mängd och ansluta sig naturligt till miljön. I äldre trädgårdsmiljöer handlar mycket om 

vikten av att trädgården anpassas till huset. Vill man ha en riktigt tidsenlig trädgård bör man 

ta reda på hur det kan ha sett ut tidigare dels genom att leta efter spår i marken dels också 

genom att efterforska i trakten runtomkring eller mer allmänt i litteratur. Och om det finns 

tydliga spår av äldre grundstrukturer i trädgården råds man att ta tillvara dessa, likaså när det 

gäller den växtlighet som finns. Har en trädgård kvar sitt ursprungliga utseende är det viktigt 

att man ser den som ett grönt kulturarv och ännu mer omsorgsfullt tänker igenom och 

motiverar förändringar i den. Äldre trädgårdar bör accepteras för vad de är och vad de en gång 

har varit. 

 

 

Soldattorpet i Bjälkared  
Här nedanför redovisas bakgrundsfakta om trädgården som ligger till grund för 

utformningsförslaget i detta arbete, det gamla soldattorpet i Bjälkared. Här visas även 

resultatet av platsstudien där inventeringen beskrivs, liksom hur råden tagna från 

utformningsmetoden i boken Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård har kommit till 

användning samt en beskrivning av vilken känsla för platsen som erhölls och slutligen en 

beskrivning av trädgårdens tidigare utseende. Sist i avsnittet redovisas samtalet med 

soldattorpets ägare. 

 

Bakgrund och framtid  
Det före detta soldattorpet i Bjälkared byggdes på 1820-talet och den siste soldaten lämnade 

torpet 1920 (Arnborg 1983, s. 66). Idag används soldattorpet som sommarbostad och har så 

gjorts under i alla fall de senaste femtio åren (Arnborg 2009, s. 30). Bjälkared ligger i 

Skölvenebygd några mil sydväst om Herrljunga i Västergötland. 

Det finns planer på att bygga ett nytt hus på tomten med en area på ungefär 60 kvm. Huset är 

tänkt att hänga samman med det ursprungliga boningshuset genom en passage. Om huset 

byggs kommer trädgårdens struktur att förändras och det är just därför det känns spännande 

att ge ett förslag till hur den skulle kunna utformas. 
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Resultat av platsstudier 
Från en befintlig ritning som jag fått tillgång till genom torpets ägare erhölls tomtgränserna 

med mått och byggnadernas placering. På plats mättes växtligheten in med ett måttband och 

en hjälpande hand och ungefärliga mått och placeringar utlästes som med tanke på den här 

uppsatsens tidsramar ansågs duga. Endast de träd som finns inne i trädgårdens centrala delar 

mättes in medan de träd som står vid den nordöstra tomtgränsen mot skogspartiet och de träd 

som finns i trädgårdens östra hörn utelämnades. Under platsstudierna gjordes även en i all 

enkelhet översiktlig inventering av växtligheten på tomten. Fokus låg främst på de vedartade 

växterna medan perenner och kryddor mer lättöverskådligt sågs över. I bilaga 2 finns en 

ritning tillhörande den redovisning av inventeringen som följer här nedanför. 

 

Inventeringen av trädgården 

Man går in i trädgården genom en grind(1) i dess södra del där det på vänster sida står ett par 

björkar. Björkar(2) är det trädslag som återkommer mest i trädgården. Framför 

boningshuset(3) finns en avlång gräsyta(4) med en flaggstång(5), en brunn med pump(6), 

några nyplanterade växter – kameliaschersmin(7), plymspirea(8) och vildvin(9) – och ett 

nyplanterat äppelträd(10). Från boningshusets norra sida går en ca åtta meter lång 

stenmur(11), på höger sida finns en sittplats(12) och till vänster om den ligger ett 

köksland(13). På en bit av stenmuren växer vintergröna och invid muren växer även ett par 

ormbunkar.  

I trädgårdens norra del ligger ett gammalt svinhus(14) som idag är inrett med sovplatser och 

bakom finns en liten kryddgård med ett antal olika kryddplantor(15). 

 

Stenmuren tillsammans med boningshuset utgör en slags gräns i trädgården där den del som 

ligger bakom har ett mer vildvuxet utseende, förutom kökslandet. På norra sidan av 

kökslandet finns två vinbärsbuskar(16) och en krusbärsbuske(17) och på dess södra sida, 

bakom boningshuset, står tre vinbärsbuskar(18) och ett nyplanterat äppelträd(19). Här växer 

även en gammal hägg(20).   

En bit ifrån boningshuset ligget en förvaringsbod(21), ett dass(22), en lekstuga(23) och ett 

litet hus med sovplats(24). Husen ligger på rad och bakom dem finns rester av en stenmur 

längsmed ett litet dike(25) innan trädgården fortsätter en bit bort öster ut. Här är marken 

kuperad av sten och grästuvor och det växer en hel del träd.  

Längs med tomtens sydliga del finns även här delar av en stenmur. Här växer också en 

syrenhäck(26) som avlöses av hallonsnår(27), tre enar(28) och en olvonbuske(29). 

Längsmed boningshusets östra och sydliga sida går två rabatter(30) med akleja, 

fingerborgblomma, stormhatt, kärleksört, krolliljor, brandlilja (eller daglilja) och en ros. 

Rosor(31) finns på fler ställen i trädgården, två stycken invid svinhuset och en vid stenmuren i 

trädgårdens mitt. Två av rosorna kan vara pimpinellrosor, då de är småbladiga med svarta 

nypon, annars har inte rosorna kunnats identifieras.  

 

Nordöst om trädgården finns ett skogsparti men annars är det betesmarker som omger 

trädgården.  

 

 

Användningen av utformningsmetoden som en del i platsstudien 

För att vara säker på att få med alla viktiga uppgifter om platsen inför utformningsprocessen 

användes de punkter som tidigare redovisats ur Ann-Christin och Dan Rosenholms bok 
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Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård. Utifrån dessa punkter följer här nedan de 

fakta från trädgården som senare kommer att ligga till grund för utformningsförslaget.  

 

Huset – är, som sagts tidigare, ett soldattorp som byggdes på 1820-talet. En tidigare ägare har 

lagt en träpanel utanpå det timmer som huset är byggt av. Trots detta har huset kvar sitt gamla 

uttryck, se bild 1. Torpet är litet och nätt – 5 x 8 meter och det nya huset kommer att byggas i 

proportionerna 5 x 12 meter, alltså lite större. De andra husen som står på tomten är också 

små vilket gör att proportionerna på övriga inslag i trädgården också bör vara relativt små. Att 

huset just är ett torp bestämmer helt klart trädgårdens stil. Huset ligger med sin ena kortsida 

mot trädgårdens ingång som visas på bild 2. 

 

           
                                         Foto: Linn Embretsson                                                                      Foto: Linn Embretsson 

                   Bild 1.  Boningshuset sett framifrån.                                    Bild 2. Trädgården entré. 

 

Utsikter – trädgården är omgiven av beteshagar och ett skogsparti. Trädgården västra sida är 

helt öppen ut mot hagen bredvid, se bild 3. Eftersom det inte finns några andra hus runt om 

finns det inga problem med insyn.  

 

 
Foto: Linn Embretsson  

Bild 3. Utsikt över hagen väster om trädgården. 

 

Topografi – trädgården är relativt plan, det finns inga större höjdskillnader som måste tas 

hänsyn till.  

 

Tomtens storlek – tomten är 1690 kvm stor men då vissa partier är ganska vildvuxna uppfattas 

ändå trädgården som relativt liten.  

 

Odlingszon – trädgården ligger enligt riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta för vedartade 

växter i växtzon 4 (Hansson 2007, s. 165). 
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Ljus och skugga – skogspartiet invid tomten ligger åt öster vilket inte ger någon skugga i 

trädgården. Dock finns ett antal högresta björkar inne i trädgården som ger en del skugga.  

 

Vindförhållanden – det finns inga större besvär av vind i trädgården. 

 

Jord – en jordartskarta över närområdet visar att torpet ligger på en sandig- moig moränjord 

(Arnborg 2009, s. 32). Jordarten säger något om vilken struktur jorden som finns på platsen 

har och då det finns ett samband mellan en jords struktur och dess näringsinnehåll är detta 

intressant. En sandig jord har svårt att binda näring och vatten, medan en moig jord har en 

finare stuktur och kan därför lättare hålla både fukt och näring. Jorden vid torpet är troligen 

mer näringsrik än en ren sandjord (Eliasson 2006, s. 43). Genom att titta på indikatorväxter, 

dvs. genom att titta på vilka växter som trivs och utifrån att ta reda på vilka förhållanden dessa 

växter föredar, kan man också få information om jorden. Denna metod kan ibland vara 

missvisande då vissa växter kan anpassa sig relativt bra till rådande omständigheter trots att 

det inte är de förhållanden de trivs bäst under (Eliasson 2006, s. 104) .  

På baksidan av boningshuset och på en del andra områden växer bland annat kirskål, nässlor 

och hundkäx vilket kan tyda på att jorden där är en bra och näringsrik trädgårdsjord (Eliasson 

2006, s. 104) 

 

Befintliga växter – det finns ett stort antal befintliga växter i trädgården som tidigare 

redovisats i inventeringen.  

 

Befintlig trädgårdsinredning – det finns i dagsläget inte någon direkt trädgårdsinredning. Det 

finns inga riktiga gångar utan mer klippta grässtigar. Det finns en flaggstång och en brunn 

med en tillhörande pump.  

 

Begränsningar – då det inte finns rinnande vatten i huset så finns det heller inga 

vattenledningar som begränsar ingrepp. Det finns enligt ägarna inte heller några föreskrifter 

om ingrepp i miljön. 

 

 

Känsla för platsen 

Platsstudien gjordes även för att få en känsla för platsen som är en viktig utgångspunkt i 

utformningsarbetet. Huset och dess gamla uttryck har en stor påverkan på platsen. Att stora 

delar av trädgården är ganska vildvuxen och har ett ”förvildat” utseendet förstärker ännu mer 

känslan av att platsen har en gammal historia. Det östra hörnet av trädgården utgör en viktig 

del i trädgårdens uttryck liksom de omgärdande stenmurarna. En upprustning av trädgården 

skulle inte behöva förstöra känslan om den görs försiktigt.     

 

 

Tidigare utseende 

Utifrån litteraturen ses det som mycket viktigt att tänka på trädgårdens ursprungliga plan när 

man gör ett ingrepp i en äldre trädgårdsmiljö. Efter inventeringen gjordes ett försök att få 

fram en bild av hur trädgården kan ha sett ut tidigare. 

 

Som bild 4 nedanför visar har tomtens grundplan förändrats en del under året. Från början 

gick en väg genom trädgården som ledde till ett torp som då låg i markerna bakom, vilket 

visas i den planritning över trädgården som är till vänster i bild 4. Någon uppgift om när 
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vägen togs bort har dock inte hittats. Planritningen i mitten visar husens placering idag och på 

ritningen till höger finns även det planerade nybygget inritat. 

 

 
Bild 4. Ritning över hur trädgårdens grundplan har förändrats över tid. Ritad av: Linn Embretsson 

 

När man vet att en väg avgränsade trädgården invid boningshuset förr, kan man anta att det 

var här bakom som de ytor där man odlade låg, se bild 5. Att det idag växer kirskål, hundkäx 

och nässlor här som indikerar på näringsrik jord kan också ses som ledtrådar. 

 

 
Foto: Linn Embretsson  

Bild 5. Området bakom boningshuset. 
 

Tittar man på tomtens östra sida som visas i bild 6 kan man tänka sig att detta område förr var 

avsett som betesmark för de djur som soldatfamiljen troligtvis hade. Här är marken inte 

kultiverad och stenmuren tillsammans med diket är tydliga anvisningar om inhägnad.  
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Foto: Linn Embretsson  

Bild 6. Trädgårdens östra hörn. 
                       

I slutet av stenmuren har det, enligt torpets ägare, förr funnits en brunn och invid muren växte 

det även en oxel som inte finns kvar idag. Trots att oxeln stod vid sidan av huset kan den 

tänkas haft en funktion som vårdträd då stenmuren troligen utgjorde trädgårdens gräns vilket 

inte gav någon plats till att plantera ett vårdträd framför huset. På bild 7 visas hur stenmuren 

sträcker sig ut från sidan av huset. 

 

 
Bild 7. Stenmuren. Foto: Linn Embretsson  

 

 

Samtal med ägarna 
För att kunna få fram torpägarnas tankar kring trädgården hämtades även här hjälp från boken 

Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård av Ann-Christin och Dan Rosenholm och 

deras tips på saker att tänka på vid utformningen av en trädgård. Utifrån deras beskrivningar 

formulerades ett par punkter som samtalet kretsade runt.  

 Hur används trädgården och när utnyttjas den mest, vilka tidpunkter på året? 

 Vad uppskattas med trädgården idag?  

 Vilka inslag önskas i trädgården? 

 Hur viktiga är det att trädgården har ett tidstypiskt utseende relaterat till huset och 

tiden då det brukades som soldattorp?      
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Eftersom torpet är en fritidsbostad som ägarna åker till för att koppla av och spendera sin 

lediga tid vill de inte ha en allt för skötselkrävande trädgård men de skulle ändå vilja göra en 

upprustning av trädgården. 

Torpet utnyttjas inte hela året men från omkring maj börjar de att sova över där. På grund av 

att det inte finns något rinnande vatten i huset är tillgängligheten ganska begränsad under 

andra tidpunkter på året än sommaren. Sen vår, sommar och tidig höst är de tidpunkter då 

trädgården används mest. Och när ägarna väl är vid torpet så tillbringas mycket tid ute i 

trädgården. 

Ägarna berättade att orkidén nattviol växer på vissa ställen i trädgården och att de gärna vill 

ha den kvar. Att samtliga orkidéer i Sverige är fridlysta, vilket då innefattar nattviolen, är 

också ett motiverat skäl till att försöka behålla den i trädgården (Den virtuella floran 09-11-

13). Dock växer nattviolen i det mer vildvuxna området bakom boningshuset och om det nya 

huset byggs kommer dess växtplats delvis att försvinna.  

Stenmuren i trädgården uppskattas och när det nya huset byggs hoppas ägarna att så mycket 

som möjligt av den ska få stå kvar, möjligtvis kommer den förflyttas lite längre norrut. 

Den lilla kryddträdgården bakom svinhuset är också ett omtyckt inslag i trädgården. 

 

Ett önskemål från ägarna var att förändra den avlånga gräsytan på framsidan av huset. De 

tyckte att platsen är för öppen ut mot hagen i väst och de efterfrågade någon form av 

avskärmning där, kanske med buskar. 

Bärbuskar och fruktträd var några inslag som ägarna ville ha i trädgården och kanske invid det 

nyplanterade äppelträdet på framsida. Hit föreslogs även att kökslandet kunde flyttas då det 

idag ligger där det nya huset ska stå. Att få ha en liten kålgård var också en dröm. 

När det nya huset är byggt har ägarna funderat på att ha en sittplats i det nya trädgårdsrum 

som kommer att bildas bakom boningshuset. Till den platsen kommer nämligen utgången från 

köket i det nya huset att gå. 

Att plantera rhododendronbuskar i det östra vilda hörnet var en tanke som fanns. 

Ägarna vill gärna behålla den torpkänsla som huset ger trädgården men påpekar att platsen 

inte är något museum utan att det är helt okej att göra förändringar. En tanke som fanns var att 

förändra mer fritt i utkanterna av trädgården och hålla delen närmast huset i ett mer tidsriktigt 

utseende. 

  

 

Processbeskrivning  
Här visas hur jag, utifrån den faktabakgrund som tidigare redovisats, kommer fram till mitt 

önskade mål – att genom ett utformningsförslag till trädgården vid soldattorpet i Bjälkared 

exemplifiera hur man på ett bra sätt kan förena nutid och dåtid i ett utformningsförslag till en 

äldre miljö. Avsnittet är uppdelat så att jag först återkopplar min utformning till 

utformningsmetoden som jag redovisade i faktabakgrunden. I andra stycket skildras mitt 

utformningsförslag till trädgården. Därefter redovisas vilka rekommendationer som jag tagit 

till mig från mina källor och hur dessa uttryckts i gestaltningen. Och i sista stycke beskriver 

jag vilken del ägarnas tankar har fått i mitt förslag.  

 

Återkoppling till utformningsmetod 
Vid en utformning av en trädgård finns vissa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. I just 

den här gestaltningen är den historiska aspekten viktigast, liksom torpets ägares tankar, men 

det finns även andra delar som är nödvändiga att ta hänsyn till för att få utformningen att 

passa trädgården. Det är med hjälp av de vägledningar inför utformningsprocessen, som 
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hämtats ur boken Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård och som tidigare presenterats 

i faktabakgrunden, som jag har fått fram all viktig fakta om trädgården som behövdes. Här 

nedanför visas hur de använts i arbetet med utformningsförslaget. 

 

Huset – är huvudpersonen i utformningen och dess utseende har påverkat utformningen i 

stort. Inslag i trädgården har även anpassats till dess nätta storlek. 

Utsikter – de fina utsikterna ut mot beteshagarna har jag tagit reda på och ramat in med 

växtlighet. 

Topografi – ingen hänsyn har tagits till trädgårdens topografi. 

Tomtens storlek – prioritering har fått göras då alla önskade inslag inte fick plats. 

Odlingszon – härdigheten har jag tagit hänsyn till vid valet av nya buskar, dessa ska klara zon 

4. 

Ljus och skugga – har påverkat vid val av växter och vid placeringen av den nya sittplatsen. 

Vindförhållanden – ingen hänsyn har tagits till vindförhållandena. 

Jord – ingen jordanalys har gjorts, men då det växer bra i trädgården har växter valts ut som 

ska klara sig i god trädgårdsjord, vilket fordrar att ägarna gödslar och jordförbättrar 

regelbundet. 

Befintliga växter – i utformningsförslaget har så mycket som möjligt av den befintliga 

växtligheten sparats. Alla träd som finns har fått stå kvar. De flesta av buskarna har bevarats, 

men placerats om. Syrenhäcken och en del av bärbuskarna kan också vara gamla så dessa 

känns viktiga att bevara. Alla perenner som stod invid huset, förutom kärleksörten, har 

behållits men flyttats om.  

Befintlig trädgårdsinredning – ingen hänsyn har tagits till befintlig trägårdsinredning. 

Begränsningar – ingen hänsyn har tagits till begränsningar då utformningen endast är en 

illustration. 

 

Några övriga tips som fanns med i boken Trädgårdsdesign för en vackrare hemträdgård var 

att tänka på hur och när trädgården används. Eftersom trädgården används som mest under 

sommaren har jag anpassat utformningen så att den ska vara som finast under dessa månader. 

Jag har även tänkt på att göra den så lättskött som möjligt då torpet är en fritidsbostad där 

ägarna spenderar sin lediga tid.  

Att få en känsla för platsen är en viktig del och känslan som infann sig hos mig vid de besök 

som gjordes var att trädgården har en historia och ett äldre uttryck. Denna känsla har jag 

försökt hålla kvar vid i min utformning.   

 

 

Utformningsförslag – Nutidens funktion men med dåtidens material 

 

För att på ett tydligt sätt visa mitt utformningsförslag har jag delat upp trädgården i sex olika 

områden som visas nedanför i bild 8; boningshuset och det nya huset (1), framsidan (2), nya 

trädgårdsrummet (3), norra delen (4), området bakom svinhuset (5) och den östa delen (6).  
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Ritad av: Linn Embretsson  

Bild 8. Ritning över trädgården delar. 

 

Utrymmet invid boningshuset och det nya huset är det första området i gestaltningen. 

Framsidan av huset utgör det andra området och sträcker sig från grinden in till trädgården 

fram till det gamla svinhuset. Ytan bakom boningshuset och framför det nya huset är det 

tredje området och kallas för det nya trädgårdsrummet. Det fjärde området är utrymmet 

bakom det nya huset och fram till svinhuset, kallad den norra delen. I det femte området, 

bakom svinhuset, kommer jag inte att göra några förändringar eftersom det idag finns en 

kryddgård här som ägarna tycker om och då anser jag att den bör behållas som den är. Likaså 

kommer jag inte att göra någonting med det sista området som är det vilda hörnet i trädgården 

östa del, nummer sex. Den här platsen tycker jag är fin som den är och speglar det 

haglandskap som finns i markerna runt omkring. 

Jag har genom denna avgränsning valt att fokusera på områdena runt boningshuset och 

nybyggnationen. Dessa områden har jag försökt att hålla tidsenliga medan de yttre delarna får 

vara mer fria. 
 

I min utformning har jag fokuserat på trädgårdens nutida funktion, vilket är mer 

prydnadsinriktat än nyttoinriktat, men använt mig av dåtidens material.  

Även om torpträdgårdarna under perioden mellan år 1820 till 1920 inte innehöll så mycket 

prydnadsväxter måste det tas in i beräkningen att det vid ett torp som idag används som 

fritidshus varken finns tid och möjligheter för att sköta en större nyttoodlig. Därför får 

prydnadsväxter träda in och ta dess plats i min utformning av trädgården. En nyttoodlig har ett 

prydnadsvärde i sig och att enbart ersätta dessa med gräs ger inte samma estetiska 

tillfredställelse.  

Med dåtidens material menar jag de växter som trots allt fanns vid torpen under tidsperioden. 

Att använda dessa i sammanhanget, trots att den gamla stukturen i trädgården har förändrats, 

tycker jag stärker trädgårdens äldre uttryck. Dessa växter passar bättre i miljön och framförallt 

ihop med huset än vad nya moderna växtarter gör. Det bryter inte av så mycket trots att 

utseendet inte är helt korrekt historiskt sett.  

 

Alla växter i utformningsförslaget är tagna ur den växtlista som sammanställts utifrån 

litteraturen angående vilka växter som kan ha funnits i torpträdgårdar. Jag hänvisar till de 

källor som finns redovisade i växtlistan om ingenting annat anges.  

Till den redovisning av utformningsförslaget som följer här nedan finns en illustrationsplan i 

bilaga 3. För att tyda ritningen så kan bild 8 användas till hjälp eftersom områdena och 

sifferhänvisningarna är de samma i båda ritningarna. Även inventeringsritningen i bilaga 2 

kan användas till hjälp. 
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Boningshuset och det nya huset – område 1. 

Som jag skrev i bakgrundavsnittet fanns blommorna i torpträdgårdar oftast placerade i 

mullbänkarna. Idag är ju dessa inte nödvändiga för att behålla värmen i torpet utan det kan 

snarare vara dåligt för husets dränering att ha ”rabatter” precis intill dess väggar. Anläggs en 

rabatt precis invid husgrunden finns en risk att jordnivån där höjs efter något år på grund av 

förmultnande växter och att det fylls på med jord. Om jordnivån höjs och grunden kommer i 

kontakt med markfuktigheten så kan rötskador uppstå. För att undvika påverkan på huset kan 

rabatten läggas en bit ut och låta den närmsta marken utgöras av grus (Hidemark 2006, s. 73). 

När rabatter är placerade närmast husväggen finns också risken att det blir en alltför torr miljö 

för växterna då regnet inte når längst in (Rosenholm 2006, s. 222). 

 

Jag har i min utformning tagit med dessa mullbänkar och har därför lagt rabatter längs med de 

flesta av väggarna på både det nuvarande boningshuset och det nya huset. För att undvika 

skador på huset har jag placerat rabatterna ca 30cm ut från väggen med en remsa grus 

emellan. Men för att ha kvar mullbänkarnas karaktär är dessa rabatter inte mer än 50cm breda.  

Av de blommor som finns idag har jag valt att spara stormhatt, krolliljor, dagliljor (eller om 

det var brandliljor) och aklejor. Vid varje vägg är blomsammansättningen olika men vissa 

blommor återkommer i flera rabatter för att på så sätt binda dem samman. Jag har i mitt val av 

blommor utgått från den växtlista som finns i bilaga 1 och hänvisar därmed till de referenser 

som växtlistan bygger på. Blommorna har placerats i rabatterna utifrån deras behov av sol och 

skugga och varje rabatt har komponerats med förutsättningen att den ska ha en så lång 

blomningstid som möjligt. Här nedan följer en beskrivning av de sju rabatterna. 

 

1. I rabatten åt väst invid det nya huset växer krollilja (bild 9), fingerborgsblomma (bild 

10), såpnejlika (bild 11) och löjtnantshjärta (bild 12). Blomningstid: maj-september. 

 

       
Bild 9-12. Rabattförslag 1. Foton: tagna från Flickr 

 

2. I rabatten åt väst invid det gamla boningshuset växer trägårdsstormhatt (bild 13), 

höstaster (bild 14), daglilja (bild 15) och akleja (bild 16). Blomningstid: maj-oktober. 

 

       
Bild 13-16. Rabattförslag 2. Foton: tagna från Flickr 
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3. I rabatten åt syd invid det gamla boningshuset växer vårtörel (bild 17), dagliljor (bild 

18 och 19), lundviva (bild 20) och påsklilja (bild 21). Blomningstid: april-augusti 

 

      
Bild 17-21. Rabattförslag 3. Foton: bild 17 kommer från Wikimedia Commons och resterande bilder kommer från Flickr. 

 

4. I rabatten mot det nya trädgårdsrummet invid det gamla boningshuset växer 

trädgårdsstormhatt (bild 22), luktviol (bild 23), aklejor (bild 24 och 25) och krollilja 

(bild 26). Blomningstid: maj-september. 

 

     
Bild 22-26. Rabattförslag 4. Foton: tagna från Flickr 

 

5. I rabatten mot det nya trädgårdsrummet invid det nya huset växer myskmalva (bild 

27), fingerborgsblomma (bild 28) och akleja (bild 29 och 30). Blomningstid: maj-

september. 

 

    
Bild 27-30. Rabattförslag 5. Foton: tagna från Flickr 
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6. I rabatten åt öst invid det nya huset växer trädgårdsnattviol (bild 31), krollilja (bild 32) 

och såpnejlika (bild 33). Blomningstid: maj-september. 

 

     
Bild 31-33. Rabattförslag 6. Foton: tagna från Flickr 

 

7. I rabatten år norr invid det nya huset växer ormbunken träjon (bild 34) och kanske kan 

trädgårdsnattviolen (bild 35) klara sig i skuggan här, jag har i alla fall placerat dem här 

på prov. En ljust rosa bondros placeras på hörnet vid stenmuren, denna ros ska klara 

av att stå vid en nordvänd vägg. Blomningstid: juni-juli. 

 

   
Bild 34-35. Rabatförslag 7. Foton: tagna från Flickr 

 

På det nordvästra hörnet av det gamla boningshuset, invid den nya ingången har jag placerat 

en kaprifol. Att jag valde en kaprifol beror på att den sedan 1800-talet har används för att klä 

in förstukvistar, även vid enkla torp, och därför att den har en härlig doft.  

Den ros som idag står vid boningshusets sydliga gavel har jag tagit bort och den föreslår jag 

att man istället planterar i kryddgården bakom svinhuset. 

 

Framsidan – område 2. 

Framsida av trädgården är den del som används mest i trädgården. Ytan är idag en stor och 

rätt så tom gräsmatta förutom ett par stora björkar precis vid trädgårdens entré, några 

nyplanterade växter utstakade på olika platser samt ett nyplanterat äppelträd. Här finns även 

brunnen och en flaggstång. Tillsammans ger dessa inslag ett väldigt utspritt intryck och för att 

platsen ska kännas trevligare och få ett bättre sammanhang behövs mer växtlighet. Mer 

växtlighet skulle också ge ett bra skydd mot den allför öppna känslan som finns ut mot hagen 

i väst.  

De växter som nyligen planterats här är en kameliaschersmin, ett vildvin och en plymspirea. 

Vildvinet är inte en tidsriktig växt medan vissa arter av spireor och schersminer odlades vid 

torpen förr i tiden, dock vanligtvis inte de som planterats. Min tanke är att ta bort vildvinet, 

helt eller flytta den till en annan plats beroende på vad ägarna tycker. Jag har behållit spirean 

och schersminen, men flyttat dem och kompletterat med en doftschersmin och syrenbuske 

som var vanliga arter i torpträdgårdar. Buskarna har jag placerat i en mjuk båge runt pumpen 
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för att skapa ett trevligt skydd för sittplatsen, men buskagen ska endast stäcka sig en bit för att 

spara en del av utsikten ut mot beteshagen.  

Valet att endast utöka med doftschersmin och inte byta ut kameliaschersminen mot enbart 

doftschersmin, eftersom kameliaschersminen inte är tidsriktig, beror på att de olika arterna 

kompletterar varandra bra.  Doftschersminen blommar i juni-juli medan kameliaschersminen 

inte börjar blomma förrän i juli, vilket gör att en samplantering ger en längre blomning. 

Kameliaschersminens dubbla vita blommor doftar inte lika starkt som doftschersminens enkla 

och med en samplantering ges en behagligare doft. Doftschersminen är även snäppet 

härdigare än kameliaschersminen och på så sätt ett säkrare kort (Palmstierna 2006, s. 167-

168). Syrenen bidar också med att förlänga blomningstiden då den börjar blomma redan i maj. 

Alla buskarna kan få en höjd på några meter om så önskas och passar bra som insynsskydd. 

 

Det nyplanterade äppelträdet är av sorten Melba, en sort som introducerades i Sverige 1925 

(Näslund 2002, s. 140). Denna uppgift tyder troligtvis på att sorten Melba inte var en av de 

sorter som odlades vid torpen. Men trädet är nyligen planterat och jag har låtit det stå kvar på 

sin plats ändå. Intill äppelträdet har jag placerat de vinbärsbuskar som tidigare stod på 

baksidan av boningshuset. Vinbärsbuskar var vanliga inslag i torpträdgårdarna och ska, tycker 

jag, självklart behållas. Längsmed staketet bort mot och intill svinhuset blir den nya platsen 

för kökslandet i mitt utformningsförslag, på den här platsen får grödorna sol under större 

delen av dagen. Jag har valt att låta ägarnas egna preferenser, om vad de vill äta, få styra vad 

som ska odlas här och föreslår därför inga tidsriktiga grödor, förutom rabarber som jag har 

placerat på ytterkanten mot bärbuskarna. Rabarbern är även den utvald på grund av att den har 

omnämnts i litteraturen och finns med i växtlistan i bilaga 1. 

 

Stenmuren är omtyckt av ägarna och förhoppningsvis kommer den att finnas kvar efter att det 

nya huset byggs, kanske inte hela men i alla fall en del av den. Idag växer det vintergröna på 

delar av muren, den är inte planterad av ägarna till huset utan har dykt upp för en tid sen och 

kan tänkas vara en rest från gamla tider. Runt muren behövs det rensas upp, från kirskål och 

högt gräs, för att göra den mer synlig. Jag tycker att muren utgör ett vackert inslag i miljön 

och enligt mig bidrar den även till trädgårdens äldre uttryck, jag vet dock inte tidpunkten för 

när stenmuren lades.  

Den ros som idag växer vid muren har jag tagit bort och istället placerat invid svinhuset. På 

muren kommer jag istället att låta kaukasiskt fetblad (se bild 36) och taklök (se bild 37) växa, 

även dessa växter har valts ut ur växtlistan, se bilaga 1. Eftersom båda är fetbladsväxter så 

kommer de klara av att växa på det tunna jordlagret på stenmuren. Vintergröna har jag låtit 

växa kvar, se bild 38. Denna ”rabatt” kommer blomma från maj till augusti. 

 

   
Bild 36- 38. Växtförslag till stenmuren. Foton: tagna från Flickr  
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Nya trädgårdsrummet – område 3. 

Baksidan av boningshuset är idag en outnyttjad plats, här är gräset vildvuxet och det växer ett 

par vinbärsbuskar, ett nyplanterat äppelträd och en gammal hägg.  

Utifrån husens tidigare placering och den avgränsning som den tidigare befintliga vägen gav 

upphov till har jag, som sagts tidigare, antagit att platsen bakom huset troligen användes för 

odling. Om en rekonstruktion av trädgården var syftet för utformningsförslaget hade djupare 

efterforskningar behövts göras av platsen för att se om det finns några spår i marken som 

tyder på odling. Likaså hade intervjuer med personer som känner till platsen behövts göras för 

att bekräfta antagandet.  

Jag har i mitt utformningsförslag frångått detta antagande och inte placerat trädgårdens 

odlingsytor här eftersom jag tycker att denna plats, när det nya huset byggts, med fördel bör 

utnyttjas som sittplats. När det nya huset står i vinkel mot det gamla kommer det att skapas ett 

tydligt rum här. Det är även åt detta håll som ingången till köket i det nya huset kommer att 

vara, vilket gör att det passar speciellt bra med en sittplats här. Detta är något som även 

ägarna till torpet har tänkt på och önskat sig och jag anser även att det behövs en alternativ 

sittplats till den som finns idag. Eftersom rummet ligger mot syd och har ett bra skydd av 

husväggar åt två håll kommer sittplatsen här att kunna utnyttjas vid soliga dagar redan tidigt 

på året. Vid ingången till det nya huset har jag valt att låta en bit av marken att bestå av grus, 

det grus som sedan fortsätter runt husen innanför rabatterna. Tidig vår känns det trevligare att 

sitta på grus än i fuktigt gräs och gruset värms upp snabbare inne vid husväggen under våren.  

 

Invid den genomgång som kommer byggas mellan husen bildas ett litet utrymme som 

mestadels kommer att ligga i skugga. I detta hörn har jag tänkt placera de ormbunkar som 

idag växer vid stenmuren. Jag vet dock inte vilken ormbunksart det är men jag anser trots det 

att de passar in i det äldre uttryck som jag vill framhäva i trädgården. Ormbunksarten träjon 

finns med på växtlistan i bilaga 1 och är den ormbunksart som enligt litteraturen kan ha 

funnits i torpträdgårdar. 

 

Vinbärsbuskarna och äppelträdet som växer här idag har jag flyttat till andra platser i 

trädgården eftersom de står i vägen för sittplatsen. Den gamla häggen har jag låtit stå kvar då 

jag tycker att den är charmig och har en betydelse för platsens äldre karaktär. Eftersom 

häggen är gammal och relativt risig nertill har jag placerat en kaprifol här som kan klättra upp 

längsmed stammen. Här ger kaprifolen en trevlig doft till sittplatsen men den måste dock 

hållas efter så att den inte kväver häggen. Att här välja just en kaprifol som det redan finns ett 

exemplar av vid farstukvisten är ett medvetet val för att få en återkommande känsla i 

trädgården. 

En bit från häggen har jag placerat en pion, en bondpion som blommar med fyllda och djupt 

röd/rosa blommor i maj-juni. Bondpioner är en av de växter som, enligt muntliga källor från 

förr har berättat om, växte vid torpen. De tillhörde de växter som ansågs värdefulla och som 

därför oftast grävdes upp och togs med om torpinvånarna flyttade. Just därför hittar man dem 

sällan vid ödetorp idag (Svedjemyr 1986, s. 11). Eftersom jag tycker att pionen har ett vackert 

och värdefullt utseende så passar den bra just på den här platsen, där den från sittplatsen kan 

uppskattas till max. 

 

En enkelblommig mörkrosa kanelros har jag placerat vid syrenhäcken. Kanelrosen hittas ofta 

vid gamla husgrunder och är en rossort som växer vilt i svenska hagar (Carlberg 1988, s.149-

150). Därför tycker jag att den passar att växa invid gränsen mot beteshagen utanför, se bild 

39.  
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Foto: Linn Embretsson  

Bild 39. Utsikten från det nya trädgårdsrummet. 

 

Här tar den också över blomningen, efter syrenhäcken, från juni och in i juli och från 

sittplatsen fyller den en funktion som blickfång innan blicken fortsätter ut mot beteshagarna. 

Men endast en buske placeras där så att hallonen som växer där får ha lite plats kvar. 

Kanelrosen är mycket härdig och klarar sig upp till zon 8 (Hansson 2007, s.349). Det finns 

både en enkelblommig kanelros och en fylld variant, som kallas bukettros, som båda finns 

med i den bifogade växtlistan. Men jag tycker att den enkelblommande har ett uttryck som 

passar bättre i trädgården och har därför valt den. 

Trots att det redan finns rosor i trädgården har jag valt att ta in nya, detta beror på att jag inte 

kan avgöra vad det är för sorter som finns och de rosor som jag lagt till är sorter som, enligt 

de källor som min växtlista bygger på, troligtvis har odlats vid torp. 

 

Mellan det nya trädgårdsrummet och den norra delen och även emellan de andra mindre 

husen kommer jag att låta gräset vara vildvuxet, som det är idag, för att låta nattviolen få en 

chans att överleva i trädgården. Här kan det räcka med att man röjer försiktigt. 

 

 

Norra delen – område 4. 

I den här delen behålls också en del av de vildvuxna gräsytorna till fördel för nattviolen. 

Till denna del har jag flyttat det lilla nyplanterade äppelträdet som stod bakom bostadshuset. 

Trädet är av sorten Risäter, en sort som började odlas i Värmland i slutet av 1800-talet 

(Näslund 2002, s.168), vilket gör att det passar rätt så bra in rent tidsriktigt.  

Krusbärsbusken som står här idag har jag låtit stå kvar, krusbärsbuskar liksom äppelträd var 

vanliga inslag i torpträdgårdar. Att ha frukt och bär i trädgården var också något som ägarna 

ville ha.  

Vinbärsbuskarna som växer här idag har jag tagit bort då de kommer att skuggas allt för 

mycket av det nya huset. Jag anser också att de vinbärsbuskar som står vid äppelträdet på 

framsidan är tillräckliga för den här trädgården och för ägarnas behov av bär. Om de trots allt 

vill spara buskarna skulle de kunna placeras bakom svinhuset.  

Här ville jag från början även placera in ett sötkörsbärsträd. Sötkörsbärsträd fanns ofta i 

torpträdgårdarna, och bären åts både färska och torkade (Svedjemyr 1983, s.236-237). Men då 

björkarna ger en del skugga över området och eftersom jag tror att utrymmet här är i minsta 

laget för både äppelträdet och ett körsbärsträd valde jag bort körsbärsträdet för att istället ge 

äppelträdet tillräckligt med plats. 
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Hänsyn till rekommendationer kring hanteringen av äldre trädgårdsmiljöer 
Här nedan redovisas vilka aspekter från litteraturen Bevara & sköta en gammal trädgård av 

Christina Ilminge och Så renoveras torp och gårdar av Ove Hidemark och från samtalet med 

Ulrika Rydh, Hus och Grönska, som jag tagit fasta på i mitt utformningsförslag.  

 

I Ilminges och Hidemarks böcker syns en tydlig åsikt om vikten av att ta det lugnt och inte 

göra något förhastat när man handskas med äldre miljöer och här håller jag med fullt ut. Detta 

tycker jag dock inte är specifikt för äldre miljöer utan vid alla tillfällen då en miljö ska 

omformas så kan förändringarna behöva ta tid. Att ha funderat tillräkligt innan något som inte 

går att återställa görs är viktigt. Tiden för detta examensarbete är egentligen för kort för att ta 

sig an en äldre trädgård och därför har jag i mitt utformningsförslag inte gjort några större 

förändringar, exempelvis så har inga träd tagits bort. 

 

Källorna Hidemark och Ilminge uttrycker att äldre trädgårdar inte bör göras om till 

prydnadsträdgårdar och att man inte ska ha någon bild framför sig om blomstrande 

torpträdgårdar eftersom det inte stämmer med verkligheten, då det oftast inte fanns mycket till 

trädgård. 

Jag tycker att det är värt att tänka på att ta trädgården för vad den är, en gammal torpträdgård 

som troligtvis i första hand användes för nyttoodling. Men blir man inte tillfreds med att låta 

kökslandet växa igen av gräs, så som föreslogs, så tycker jag att man kan ta in 

prydnadsväxter. Tiderna har förändrats och idag har inte trädgården samma funktionella 

behov utan det är mer ett estetiskt uttryck som efterfrågas. Vi vill ha det fint omkring oss och 

oftast endast i liten skala odla våra egna grönsaker, inte för hela vår försörjning. Därför tycker 

jag att torparmiljöerna bör kunna utvecklas och att det estetiska kan få ett större utrymme om 

det är det som efterfrågas. För varför ska man inte kunna ha en fin och blomstrande trädgård 

om man råkar bo i ett gammalt torp och inte vill odla nyttoväxter? 

 

Vill man i sin torpträdgård ha mera blommor än vad det vanligtvis fanns ansåg Rydh att det är 

okej om det görs på rätt sätt, dvs. att inte ta i för mycket utan hålla blomsterrabatterna i 

mindre skala och att använda sig av tidsenliga arter. Genom att försöka att använda sig av 

tidsenliga arter och undvika nya exotiska växtinslag kan man få ett utseende som inte skiljer 

sig alltför mycket från miljöns ursprungliga. Den här inställningen syns även i Ilminges och 

Hidemarks böcker, att nya inslag inte alltid behöver vara fel men att resultatet blir bäst om de 

smälter in i miljön. Detta har jag tagit till mig vid utformningen av rabatterna genom att hålla 

dem i en mindre skala och placera dem på mullbänkarnas plats. Jag har även låtit bli att 

plantera blommorna i komplicerade mönster och använt de arter som var vanliga vid torp. 

 

Att ta reda på trädgårdens tidigare utseende är viktigt och något som alla tre källor poängterar. 

I trädgården vid soldattorpet kunde jag inte se några tydliga spår av den ursprungliga 

grundplanen. Hade jag hittat tydliga tecken från äldre grundstrukturer så hade jag följt råden 

om att utgå ifrån dessa, men då tiden för arbetet är så pass begränsad och tidpunkten på året 

inte den bästa för att se gamla spår så har jag i min utformning frångått dessa.  

Det nya huset kommer dessutom enbart i sig att påverka trädgårdens utseende och troligtvis 

även den ursprungliga grundstrukturen. Och eftersom jag inte vet hur dessa grundstrukturer 

har sett ut så vet jag inte heller precis hur det nya huset kommer påverka dem men troligtvis 

kommer de att förändras. Detta har också spelat in i mitt beslut att inte vara helt tidsriktig i 

mitt förslag – att det handlar mer om prydnad än om nytta. 
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Tankarna om att dela upp trädgården, att hålla delen närmast huset i ett mer strikt tidsenligt 

utseende medan områden längre ut i trädgården kan släppas mer fria i sin utformning, har jag 

tagit till mig. Eftersom det i trädgården finns vissa mer avskilda delar har jag fokuserat på 

partierna närmast huset och där försökt att hålla en stil anpassad till huset. Delarna längre bort 

tycker jag kan få vara mer fria utan att det stör det äldre uttrycket i trädgården. 

 

Hänsyn till ägarnas tankar   
I mitt utformningsförslag har jag även utgått utifrån ägarnas tankar kring trädgården och 

givetvis försökt att få in deras önskemål. De ville ha kvar känslan som torpet ger trädgården 

men annars var de inte främmande för förändringar. När jag fick höra ägarnas tankar kändes 

de rätt lika mina egna tankar om trädgården, vilket underlättade utformningsprocessen.  

 

I det nya trädgårdsrummet, som kommer bildas bakom boningshuset när det nya huset byggs, 

finns det i min utformning en sittplats vilket är något som även ägarna själva hade tänkt. De 

önskade sig bättre skydd vid den nuvarande sittplatsen på trädgårdens framsida, vilket också 

det var en tanke som vi delade och som resulterade i ett buskage i utformningsförslaget. 

 

Frukt och bär var inslag som uppskattades och därför finns de flesta av bärbuskarna och de 

båda äppelträden kvar i trädgården. De ville även ha kvar möjligheten att odla grönsaker och 

så önskade de sig även en liten kålgård. Kökslandet finns kvar men har fått en ny plats och här 

finns utrymme för dem att skapa sig en egen kålgård. 

Att låta orkidén nattviol få växa kvar i trädgården var en önskan som jag hoppas tillgodogörs 

genom att jag har sparat en del av de vildvuxna delarna i trädgården. Husbygget kommer att ta 

mycket av dess växtplats men förhoppningsvis kan den överleva ändå. Att låt vissa delar i 

trädgården få behålla sin vildvuxna karaktär minskar också skötselnivån i trädgården. 

Eftersom ägarna utnyttjar torpet som mest när de har semester har jag tänkt på att inte göra 

trädgården allt för skötselkrävande. Rabatterna är smala och blommorna är inte placerade i 

något speciellt mönster som måste hållas efter utan de få växa lite hur de vill i rabatten. Och 

det är under semestermånaderna juni, juli och augusti som rabatterna och övriga trädgården är 

som finast.  

Ägarna hade själva tankar om att trädgårdens utseende skulle kunna hållas mer tidsriktigt 

invid torpet och vara friare i utkanterna. En tanke som även har tagits upp i litteraturen och 

som jag har anammat genom att fokusera på trädgårdens inre delar i utformningen och låta de 

yttre delarna vara som de är idag. 

 

 

Diskussion 
Syftet med arbete var att genom ett utformningsförlag försöka få ihop aspekterna nutid och 

dåtid. Jag ville undersöka om det går att anpassa en äldre trädgård efter dagen behov men 

samtidigt behålla dess tidstypiska karaktär. Och för att visa detta använde jag en trädgård vid 

ett gammalt soldattorp i Bjälkared i Västergötland som exempel. 

 

Jag gjorde en platsstudie vid soldattorpet i Bjälkared för att få fram den information om 

trädgården som behövdes inför utformningsförslaget. För att vara säker på att få med all 

information från platsen använde jag mig av boken Trädgårdsdesign för en vackrare 

hemträdgård. Den här boken tycker jag tar upp de nödvändigaste uppgifterna om vad man 

måste ta reda på för att kunna göra ett utformningsförslag till en trädgård . Säkerligen finns 

det ett flertal andra handböcker för designprocessen som är likvärdig denna men eftersom 
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gestaltningsprocessen inte var fokus för detta arbete och på grund av tidsbrist, så avgränsade 

jag mig till att använda endast denna bok.  

 

Trädgården i utformningsförslaget är en privat trädgård och därför var det viktigt att få reda 

på ägarnas tankar om trädgården. Genom ett samtal med ägarna fick jag veta på hur de tänkte 

och det har jag sedan tagit hänsyn till i min gestaltning, delvis lika mycket som råden från 

litteraturen.  Jag hade kunnat använda andra metoder för att få fram ägarnas önskemål för 

trädgården. Till exempel hade jag kunnat göra en strukturerad intervju utefter en längre 

intervjumall eller också hade jag kunnat utveckla en enkät som jag hade låtit dem besvara. 

Om jag istället använt något av dessa sätt så hade jag troligtvis fått fram mer specifika 

uppgifter om deras önskemål för trädgården. Men eftersom mitt utformningsförslag endast 

ska fungera som en illustration av hur trädgården skulle kunna se ut och inte vara grunden till 

en verklig förändring av trädgården valde jag denna enkla samtalsform istället. Dock skulle 

fler och mer detaljerade åsikter ha varit nödvändiga om utformning skulle genomföras i 

verkligheten och kanske hade dessa åsikter påverkat utformningens utseende åt ett annat håll. 

 

Jag gjorde en litteraturstudie för att samla ihop fakta om torp och om trädgårdar vid torp för 

att få en bild av hur torpmiljön såg ut. Eftersom soldattorp är ett relativt smalt område utökade 

jag min informationsinsamling till att även innefatta andra typer av torp. Tidsperioden 

avgränsades dock till åren mellan 1820 och 1920 som var de år som soldattorpet i Bjälkared 

brukades som just ett soldattorp.  

I utformningsförlaget har jag försökt anpassa trädgården till dagens behov men samtidigt 

försökt behålla platsens tidstypiska karaktär, i det här fallet den karaktär som platsen kan 

tänkas ha haft när det brukades som soldattorp. Jag har emellertid i min tolkning av ett 

tidskaraktäristiskt utseende utgått ifrån den generella bild av torpträdgårdar som jag fick av 

litteraturen. Jag har inte eftersträvat det specifika utseendet som trädgården vid soldattorpet i 

Bjälkared kan ha haft eftersom en rekonstruktion av trädgården aldrig varit syftet för detta 

arbete. Detta är dock en annan intressant vinkel som arbete hade kunnat ha, men det hade 

krävt en längre tidsperiod.  Djupare efterforskningar av trädgården kräver att man följer den 

under minst en växtsäsong för att kunna utläsa spår och artbestämma växtlighet. 

 

I min utformning har jag valt att fokusera mer på dagens behov, det vill säga att vi idag främst 

använder trädgården som en plats att koppla av på. Därför har jag låtit den estetiska aspekten 

väga lite tyngre än vad jag utifrån arbetets bakgrundsfakta tror var vanligt i torpträdgårdar 

genom att ge prydnadsväxter större utrymme i trädgården. Växtvalet har dock begränsats till 

de växter som troligtvis fanns i torpträdgårdarna.  

Informationen från källorna, angående vilka växter som odlades vid torp, kan anses som 

osäker eftersom växter är ett föränderligt och förgängligt material som gör att det är svårt, 

även för källorna, att utan tvivel säga att en växt säkert odlades vid torp.  

Trots att växtlistan i arbetet är grundat på inventeringar gjorda på platser geografiskt skilda 

från platsen som mitt förslag grundas på, Bjälkared, så anser jag att dessa platser kan ses som 

likvärdiga i frågan om vilka klimatförutsättningar som råder och har därför använt mig av de 

växter som redovisas där. Ett alternativ hade varit att göra djupare efterforskningar i trakterna 

runt Bjälkared för att leta efter spår som skulle kunna visa vilka växter som var vanliga just i 

den trakten och jämföra dem med litteraturens exempel.  

 

Från litteraturstudien hämtades även rekommendationer om hantering av äldre 

trädgårdsmiljöer. Dessa källor utökades till att även omfatta ett samtal med ett företag som 
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praktiskt arbetar med äldre trädgårdar för att få en ännu tydligare bild och för att mer precist 

få ut den information som jag letade efter.  

Valet att ha boken Så renoveras torp och gårdar av Ove Hidemark som en betydande källa 

angående hanteringen av en äldre trädgårdsmiljö kan kritiseras så här i efterhand. Trädgård är 

ju inte huvudinriktningen i boken, och Hidemark har själv heller ingen uttryckt 

trädgårdsanknytning. Men då en trädgård har en så stark koppling till huset kändes boken trots 

det som en bra källa. Det är också en gammal bok som kom ut första gången 1972 och som 

därefter har omarbetats och tryckts på nytt ett flertal gånger vilket tyder på att den är väl 

genomarbetad och dessutom efterfrågad. De uppgifter och uppfattningar som uttrycks i boken 

är dessutom samstämmiga med dem som framkommer i boken Bevara & sköta en 

gammalträdgård, skriven av landskapsarkitekten Christina Ilminge, och i råden från Ulrika 

Rydh, som praktiskt arbetar med äldre trädgårdar i sitt företag Hus och grönska, vilket stärker 

dess förtroende. 

  

Jag hade i arbetet kunnat välja att lyssna fullt ut på råden från källorna och låtit trädgården 

vara som den är i dag och endast framhäva de spår av äldre strukturer som möjligen finns kvar 

i soldattorpets trädgård.  Mer tid hade kunnat läggas på att leta efter spår från gamla strukturer 

och försöka att tyda dem, t.ex. genom att försöka ta reda på vilken ålder befintlig växtlighet 

har. Kanske hade jag då kunnat få fram en bild av hur det verkligen såg ut i just denna 

soldattorpsträdgård. Detta hade tidsmässigt krävt mer tid än vad som fanns att disponera för 

detta arbete och eftersom syftet med arbetet var att se hur man kan föra samman nutid och 

dåtid, så hade nutidsaspekten fått stå tillbaka alldeles för mycket om den vinklingen hade 

gjorts. 

Att hålla kvar vid gamla grundstukturer i den nya utformningen hade varit mer spännande om 

trädgården i fråga haft en annan bakgrund och därmed ett annat tänkbart ursprungligt utseende 

eftersom torpträdgårdar troligtvis inte var avsiktligt utformade utan förmodligen fick sitt 

utseende genom att man satte ner det man fick tag på i jorden. 

 

I början av arbetet hade jag planer på att göra mer förändringar i trädgården men efterhand 

gjorde litteraturen allt större intryck och jag tänkte mer och mer på att trädgården kanske 

skulle tjäna på så små ingrepp som möjligt. Men i och med att det ska byggas ett nytt hus i 

trädgården och att det i sig kommer att förändra miljön och de ursprungliga grundstrukturerna 

så kändes det okej att göra ingrepp i trädgården.  

En lärdom som jag fått av detta arbete är att när man handskas med äldre trädgårdsmiljöer så 

behöver man acceptera trädgården för vad den är. Äldre trädgårdar är vårt gröna kulturarv och 

det krävs att man tänker en gång till innan man gör ingrepp som medför stora förändringar. 

Det är dessa tankar som gjorde att jag i mitt utformningsförslag valde att endast göra mindre 

ingrepp och få de nya inslagen att smälta in i miljön. 
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Bilaga 1. Växtlista med ett urval växter som växte i trädgårdar vid torp 

Latinskt namn Svenskt namn Växtfakta 
Perenner   

Aconitum x cammarum  Trädgårdsstormhatt  Blomning: juli-augusti. Höjd: 80-
150 cm. Läge: sol – halvskugga  

Aqulegia vulgaris  Akleja   Blomning: maj-juni. Höjd: 40-80 
cm Läge: sol – halvskugga  

Aster novi-belgii Höstaster Blomning: september-oktober. 
Höjd: 70-150 cm. Läge: sol – 
halvskugga  

Dianthus barbatus Borstnejlika Blomning: juli-september. Höjd: 
20-60 cm. Läge: sol 

Dicentra spectabilis Löjtnantshjärta Blomning: maj-juni. Höjd: 70-100 
cm. Läge: sol – halvskugga  

Digitalis purpurea Fingerborgsblomma Blomning: juni-juli. Höjd: 120-200 
cm. Läge: sol – halvskugga  

Dryopteris filix-mas Träjon Höjd: 60-120 cm. Läge: 
halvskugga – skugga  

Euphorbia cyparissias Vårtörel Blomning: maj-juni. Höjd: 10-30 
cm. Läge: sol – halvskugga  

Hemerocallis  Daglilja  Blomning: juni-augusti. Höjd: 80-
100 cm. Läge: sol – halvskugga  

Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol Blomning: maj-juni. Höjd: 60-120 
cm. Läge: halvskugga  

Malva moschata Myskmalva    Blomning: juni-september. Höjd: 
30-80 cm. Läge: sol 

Myrrhis odorata Spansk körvel Blomning: juli. Höjd: 70 cm. Läge: 
sol – halvskugga  

Paeonia lactiflora Doftpion Blomning: juni-juli. Höjd: 60-80 
cm. Läge: sol 

Paeonia x festiva Bondpion Blomning: maj-juni. Höjd: 60 cm. 
Läge: sol – halvskugga  

Primula elatior Lundviva Blomning: maj. Höjd: 15-30 cm. 
Läge: sol – halvskugga  

Saponaria officinalis Såpnejlika Blomning: juli-september. Höjd: 
50-70 cm. Läge: sol – halvskugga  

Sedum spurium Kaukasiskt fetblad Blomning: juli-augusti. Höjd: 8-15 
cm. Läge: sol 

Sempervivum tectorum Taklök Blomning: juli-augusti. Höjd: 6-10 
cm. Läge: sol 

Vinca minor Vintergröna Blomning: maj-juni. Höjd: 10-15 
cm. Läge: sol – skugga  

Viola odorata Luktviol Blomning: april-maj. Höjd: 10 cm. 
Läge: sol – halvskugga  
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Latinskt namn Svenskt namn Växtfakta 
Lökar   

Crocus sp. Krokus Blomning: mars-april. Höjd: 5-10 
cm. Läge: sol 

Galanthus nivalis Snödroppe Blomning: februari-april. Höjd: 
10-20 cm. Läge: halvskugga – 
skugga  

Lilium bulbiferum Brandlilja Blomning: juni-augusti. Höjd: 70-
130 cm. Läge: sol – halvskugga  

Lilium martagon  Krollilja Blomning: juni-september. Höjd: 
80-150 cm. Läge: sol – skugga  

Muscari botryoides Pärlhyacint Blomning: april-maj. Höjd: 15-20 
cm. Läge: sol – halvskugga  

Narcissus poeticus Pingstlilja Blomning: april-maj. Höjd: 35-50 
cm. Läge: sol – halvskugga  

Narcissus pseudonarcissus Påsklilja Blomning: april-maj. Höjd: 20-60. 
Läge: sol – halvskugga   

Narcissus pseudonarcissus 
'Van Sion' 

Dubbel påsklilja se ovan. 

   

Prydnadsbuskar   

Crataegus  Hagtorn Blomning: vita blommor i juli. 
Höjd: upp till 8 m. Läge: sol – 
halvskugga  

Lonicera caprifolium Kaprifol Blomning: maj-juni. Höjd: 2-3,5 
m. Läge: sol – halvskugga  

Philadelphus coronarius Doftschersmin Blomning: vita blommor i juni-
juli. Höjd: 2-3 m. Läge: sol – 
halvskugga  

Spiraea salicifolia Häckspirea Blomning: vita blommor i juni-
juli. Höjd: ca 1-1,5 m. Läge: sol – 
halvskugga  

Syringa vulgaris Syren Blomning: blålila blommor i maj-
juni. Höjd: 2-4 m. Läge: sol 

Symphoricarpos albus ssp. 
laevigatus 

Snöbär Blomning: rosa-vita blommor i 
juni-september. Höjd: 1-2 m. 
Läge: sol – skugga  

Rosa x alba Jungfruros/Bondros Blomning: vita el. blekt rosa 
fyllda blommor i juni-juli. Höjd: 1-
2 m. Läge: sol – halvskugga . Kan 
stå vid nordvända väggar. 

Rosa canina Nyponros Blomning: ljusröda till rosa eller 
vita blommor i juni-juli. Höjd: upp 
till 4 m. Läge: sol – halvskugga  

Rosa majalis (v. 
foecundissima) 

Kanelros (fylld 
kanelros/bukettros) 

Blomning: rosa enkla el. fyllda 
blommor i juni-juli. Höjd: 0,5-2 
m. Läge: sol – halvskugga  
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Latinskt namn Svenskt namn Växtfakta 
Rosa pimpinellifolia Pimpinellros Blomning: enkla vita blommor i 

maj-juni. Höjd: 2-3 m. Läge: sol – 
halvskugga  

Rosa rubiginosa Äppelros Blomning: ljus-mörk rosa enkla 
blommor i juni-juli. Höjd: upp till 
4 m. Läge: sol – halvskugga  

   

Nyttoväxter    

Malus domestica äpple  

Prunus avium L. sötkörsbär  

Prunus cerasus L. surkörsbär  

Prunus domestica plommon  

Prunus domestica ssp. insititia krikon  

Pyrus communis  päron  

Rheum rhabarbarum rabarber  

Ribes nigrum svarta vinbär  

Ribes rubrum röda vinbär  

Ribes uva-crispa krusbär  

Rosa sp. rosor  

 

Källor: Carlberg (1988), Gunnarsson (1987), Hansson (2007), Sköld & Svensson (2009), 

Svedjemyr (1983 & 1986) och Wallenquist (2007). 
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Bilaga 2.  Ritning till inventeringen. Skala 1:300 
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Bilaga 3. Illustrationsplan till utformningsförslaget. Skala 1:300. 

 


