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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att genom inventering av gamla dokument och originalritningar få fram 

hur ett urval av trädgårdar i Villastaden i Gävle såg ut 1898-1924. Genom den kunskapen har 

jag önskat få fram gemensamma formspråk och växtval från den tiden samt en undran om 

nuvarande husägare önskar återställa sina trädgårdar till hur de en gång såg ut. Resultatet visar 

att det finns gemensamma former, växter och naturmaterial i dessa trädgårdar. I diskussionen 

poängterar jag dagens behov av skötsel och mångfald vilket i princip utesluter ett återställande 

av trädgårdarna till originalskick. 
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Inledning   
 

Om man promenerar i Villastaden i Gävle idag kan man förundras över de enormt pampiga 

husen och dess storlek. De stora villatomterna har varierad växtlighet vilket troligtvis 

reflekterar ägarnas intresse och omhändertagande. Man kan se att många av husen rustas till 

originalskick eller tvärtom moderniseras med marina och trendiga drag. Ofta verkar 

trädgårdarna glömmas bort eller också kan man se att de jämnas med marken för att 

återskapas som mer moderna betongstensträdgårdar med ibland tillhörande dekorsten, stora 

trädäck, badtunna, uterum och carport. Trädgårdskonstens verk är i högre grad än 

byggnadskonsten förgänglig, och man kan idag bara se spår av de trädgårdar som formgavs 

samtidigt som husen byggdes. 

Ett fåtal gamla trädgårdar finns idag kvar i originalskick. En del trädgårdar har fått behålla sin 

originalstruktur medan andra gång på gång omformats. Oftast har trädgårdarna förändrats 

långsamt med varje generation som ägt och levt i huset. Den föränderligheten, den inbyggda 

dynamiken, är en viktig del och utgör ett värde som historiskt dokument. Kulturhistoria/ 

trädgårdshistoria ger oss förståelse, nya perspektiv, idéer och inspiration utan att vi behöver 

bli kvar i det som en gång var. Kunskapen ger oss snarare verktyg för att om så önskas skapa 

en trädgård som passar människorna som lever i huset idag. 

Syfte / frågeställning 
 

Syftet är att genom historiska dokument, originalritningar och de nuvarande husägarnas 

kunskap, samla information om ett mindre antal trädgårdar anlagda samtidigt som respektive 

hus byggdes från 1898 -1924 i området Villastaden i Gävle. På så sätt kan man få fram 

eventuella gemensamma formspråk och innehåll. Ytterligare ett syfte är att genom intervjuer 

med nuvarande husägare söka förstå hur de förhåller sig till sina trädgårdar och dess historia 

och framtid samt ta reda på om husägarna har en önskan om att återställa sina trädgårdar till 

originalskick. 
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Metod 
 

Mitt intresse för Villastadens trädgårdshistoria vaknade genom reflektioner över hur 

trädgårdarna ser ut idag samt genom tillgång till material från sekelskiftet i form av kartor, 

ritningar och foton som jag har fått låna. Jag har gått vidare genom att söka litteratur via 

Libris. Jag har i huvudsak sökt trädgårdslitteratur med historisk anknytning. Vidare har jag 

fått litteraturtips av trädgårdskunniga, jag har fått tillgång till foton, föreläsnings- och 

utredningsmaterial av Birgitta Lundblad, själv boende i området och med stor historisk 

kunskap om Villastaden i Gävle, som hon generöst förmedlat till mig. Jag har intervjuat, de 

fem husägarna jag har valt ut, samt fotograferat deras tillhörande trädgårdar 2 veckor innan 

intervjun. Som grund för mina intervjuer har jag använt Forskningsrådets publikation, Hur 

bör integritetskänsligt forskningsmaterial hanteras?, och hänvisar till den i mitt val att inte 

nämna husägarna vid namn eller nämna deras adresser utan benämna dem som trädgård / 

husägare A, B, C, D och E. Alla fotografier i dokumentet är tagna av mig 2010 om inget annat 

står. Jag har gjort ett bildspel bestående av gamla bilder samt nytagna bilder som jag hänvisar 

till i texten med bild och bildnummer. Bildnumreringen i texten stämmer således överrens 

med bildspelsbilagan som ligger som bilaga 1 i detta dokument med en förteckning över 

bildinnehållet. Även här är alla bilder tagna av mig 2010 om inget annat står.  

Urval  

Då området är byggt mellan slutet av 1800 – 1990 har jag valt hus som byggdes i slutet av 

1800 – cirka 1920. Då byggdes de flesta av de riktigt stora husen i området samt att en gräns 

finns någonstans runt 1920 då man började bygga mindre likadana tvåfamiljshus, (så kallade 

kataloghus, typhus eller egnahemshus främst från AB Egna Hem Vetlandahus) som inte 

kostade lika mycket att uppföra som de tidigare arkitektritade husen. Av de fem trädgårdarna 

jag har valt hade jag sedan tidigare kunskap om två av trädgårdarna via husägarna. Birgitta 

Lundblad har genom sin kunskap om Villastaden i Gävle hjälpt mig att hitta ytterligare fyra 

intressanta trädgårdar. Kriterierna har dels varit originalritningar men även nuvarande ägares 

kunskaper om den gamla trädgården. En av de trädgårdar jag hade valt föll bort. 

Intervjuer  

Intervjuerna har bokats genom telefon. Jag har presenterat mig, berättat om den utbildning jag 

går, varför jag kontaktat husägaren och vad det innebär. När husägaren har sagt ja har jag bett 

att få återkomma när jag kommit längre med bakgrunden för att vara mer säker på vad mina 
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frågor ska innehålla. Jag har sedan återigen tagit kontakt för att boka tid för intervju. 

Intervjuerna har skett hemma hos husägaren och tagit cirka 2-3 timmar. Jag har haft ett 

frågeunderlag med mig bestående av frågor om byggnadsår, tidigare ägare, tomtstorlek, 

trädgårdsarkitekt, originalritning, hur såg det ut, hur ser det ut idag, den historiska trädgården 

och en önskan om att återställa den samt tankar om trädgården idag och om framtiden. 

Intervjutillfällena har haft formen av ett samtal då jag har fört anteckningar.  

Bakgrund 
 

I bakgrunden beskriver jag idéerna med villastaden som koncept, Villastaden i Gävle, 

trädgårdsideal vid sekelskiftet 1800 – 1900, vanliga växter vid sekelskiftet och gör slutligen 

en kort sammanfattning. 

 

Foto: Länsmuseet Gävleborg, fotograf Gustaf Reimers. År ca 1936? Floravägen – Västra 

Ringvägen 

Villastaden som idé 
 

Industrialiseringen i Sverige under 1800-talets tre sista decennier fick till följd en stor 

inflyttningsvåg till städerna då de nystartade industrierna ropade efter arbetskraft. Städerna 
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blev snabbt överbefolkade och många människor levde under svåra förhållanden vilket 

orsakade bland annat sjukdomar och epidemier (Fajersson, Guthe 1985). Maria Flinck skriver 

i boken Tusen år i trädgården (1994) om hur tanken på ett hälsosamt liv, omtanken om 

barnens hälsa samt en önskan att komma närmare naturen gör att man flyttar ut från 

innestaden till villaområdet. Villorna planerades utifrån familjens vardagsliv och inte för 

representation som stadsvåningarna tydligt skapades för. En ny förmögen borgarklass 

bestående av industriledare och affärsmän med ekonomiska möjligheter började bygga sina 

hus i stadens utkanter. Man skapade små samhällen som kallades villastäder. Villorna 

byggdes på stora trädgårdstomter men saknade lantbruk och var i jämförelse med den gamla 

överklassens lantegendomar små. Ett utbrett naturintresse, odlat av romantiken, en 

föreställning om lantlivets hälsobringande kraft och tro på värdet av familjens 

sammanhållning var några av de ideologiska förutsättningarna för villan som bostadsideal 

(Stavenow-Hidemark 1971). I dessa bostadsområden bodde få människor till skillnad från de 

arbetarförorter som började dyka upp under samma tid. Arbetarförorterna var nödtvungen 

bebyggelse utan allmänna kommunikationer eller liknande. Villastäderna var välplanerade 

utflyttningar från stadens ohälsosamma miljö. För stadsbon var det en nyhet att ha tillgång till 

frisk luft, ljus och gröna natursköna områden (Fajersson, Guthe 1985).  

Livet i villastaden presenterades som sunt och fritt; frisk luft och friluftsliv var viktiga delar. 

Stadsplanerarna visade även på möjligheter till anläggningar som kallbadhus, anlagda 

strandpromenader och vintersportanläggningar. Enligt byggnadsordningens stadgar skulle 

husen placeras fristående vilket gav villastadens dess speciella utseende. Husen fick inte 

placeras närmare vägen än 6-10 meter och en zon på 4.5- 6 meter skulle lämnas fri mot 

grannarna (Wilke 2006:64). Genom dessa stadgar bildades gröna utrymmen mellan hus och 

väg vilket gjorde att inte husen tog över i området (bild 13). Man kan se likheter mellan de 

engelska trädgårdsstäderna, Garden Cities, som hade sitt ursprung i de engelska Arts and 

Crafts Movement och The Garden City Movements (Mazandarani 2008). 

Trädgårdsstäderna var en stadsbyggnadstyp som kombinerade stadskänsla med lantlighet och 

som präglas av måttlig täthet, låga trädgårdsförsedda hus samt traditionella, trädplanterade 

gator och torg. Termen trädgårdsstad myntades på 1880-talet av britten Ebenezer Howard. 

Bakom trädgårdsstäderna fanns en socialpolitisk tanke om drägligare boendealternativ för 

industriarbetare i de överfyllda städerna. Parallellt med den tanken uppstod också möjligheten 

att för en helt annan kapitalstark samhällsklass skapa grönskande och rymligare samhällen 
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utanför stadskärnorna. De brittiska reformidéerna nådde Skandinavien i början av 1900-talet 

och resulterade i en lokal arkitektonisk prägel (Nationalencyklopedin 1989).  

De svenska trädgårdsstäderna skiljer sig från de engelska, tyska och danska trädgårdsstäderna 

då begreppet i Sverige kom att stå för den yttre formen med förstäder bestående av låga hus 

och trädgårdar. Det skiljer sig från Ebenezer Howards grundidé med villaförstäder med rena 

arbetarförstäder och större hyreshus. De svenska trädgårdsstäderna är mindre enhetliga och 

stadsmässiga samt luftigare, öppnare och mer omväxlande i sin arkitektur (Rådberg 1994). 

Frånvaron av enhetlighet beror på att ägarna själva byggde sina hus och hade råd att anlita en 

arkitekt som byggde utifrån önskemål och därför varierar byggnadsstilarna från allmogestugor 

till palats (Flinck 1994 s. 236). 

Villastaden i Gävle  
 

Villastaden i Gävle är ett av landets äldsta villaområden med anlagda trädgårdar och 

slingrande gatunät. Här ses tydliga likheter från de engelska trädgårdsstäderna. Hela 1900-

talets arkitekturutveckling finns representerad här. Stadsdelen är belägen mellan Gavleån i 

norr, Kungsbäck i väst, Olsbacka i syd och Vallbacken i öst.  

 

 Foto: Utsnitt ur Gävlekarta 1950, Gävle stadsarkiv. Egen kopia med avgränsningar. 



6 
 

 

Foto: maps.google.se 2010-12-14. Egen kopia med markering för Villastaden  

Villastaden i Gävle har en villaförening för de boende i området. Man arrangerar olika 

föreläsningar samt har en egen hemsida (www.villastaden.org/empty_17.html), med kort 

information om området. På den sidan kan man läsa att stadsdelen tidigare benämndes Södra 

villastaden eller Södra villakvarteret. 

De dokument jag bygger mitt material på är två föreläsningsunderlag av Birgitta Lundblad, 

föreläsningarna har hållits för villaföreningens medlemmar med flera, ett inventerings- och 

bakgrundsunderlag av Villastaden från Stadsarkitektkontoret i Gävle och ett 

studiecirkelmaterial från Studieförbundet Vuxenskolan som är en beskrivning och historik 

över Gävles parker, träd och planteringar under 150 år. Jag har även använt mig av 

information från Gävledragets hemsida (www.gavledraget.se). Gävledraget är en 

intresseförening som betonar kultur samt berättar om Gävle stad under olika sekel. 

Området ligger på mark som ursprungligen bestod av vretar (små åkrar) som tillhörde byn 

Söderby eller Sörby. Byn kom i Gävle stads ägo genom kunglig donation 15/2 1605. En första 

stadsplan för området fastställdes 27/1- 1888. År 1902 köpte Carl Fredrik Asker, VD vid 
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Gävle Dala Järnväg, den obebyggda marken väster om Parkvägen. Han gav arkitekten P.O. 

Hallman i uppdrag att göra en plan för en liten villastad på området. Stadsplanen från 1888 

förändrades därmed. Askers idé var ett lantligt samhälle i närhet till staden för både de 

förmögna Gävleborna men även för medelklass och arbetare. Stadsplanen antogs 1902 och 

byggandet satte fart. Det här var Gävles första villaområde och de estetiska kraven var höga, 

vilket betydde att villorna kom att byggas för familjer med höga inkomster vilket inte alls var 

Askers tanke. Villorna ritades av kända arkitekter som Carl Westman, Gustaf Lindgren och 

Elis Benckert. Flera andra arkitekter som arbetat med Gävleutställningen 1901, en industri- 

och slöjdutställning som arrangerades i samband med att det 19:e allmänna lantbruksmötet 

hölls i Gävle sommaren 1901, fick också i uppdrag att rita villor i området. De nya idéerna om 

villasamhällen fick därmed tidigt genomslag i Gävle. 

De stora villorna som uppfördes hade stora tomter, 1600-5000 m2. Tomterna var så väl 

tilltagna att trädgårdarna blev ett starkt dominerande inslag i området. Villaområdet, som 

omfattar 28 kvarter, är en oregelbunden stadsbildning, präglad av nya stadsplaneidéer och nya 

bostadsideal från 1800-talets andra hälft. Syftet var att skapa ett bebott parklandskap som 

skulle ge lugn och lantlig ro men också ge husägarna möjlighet att utnyttja alla fördelar som 

till exempel estetiska, hygieniska, sociala och trafiktekniska synpunkter. Det oregelbundna 

gatunätet, namngett efter bland annat gudar i den nordiska mytologin, kantas av träd och små 

gröna mötesplatser i form av mindre grönytor. På Tegnervägen finns idag en trädplantering 

bestående av lönn, alm och lind som troligtvis kom till i början av 1900-talet (bild15). Gatan 

är mycket smal och planerades för häst och vagn långt innan bilarna körde tätt i området. 

Efter Kungsbäcksvägen finns idag lönnar, pyramidalmar samt en svartpoppel som alla 

planterades i början av 1900-talet (bild 14). När en parkeringsplats byggdes efter 

Kungsbäcksvägen försvann flera av träden men har ersatts. Villastadens villaförening 

beskriver på sin hemsida att strukturen är typisk för den stadsbyggnadsfilosofi som rådde i 

Sverige kring förra sekelskiftet och som i Gävle företräddes av stadsarkitekt Alfred Hedin 

(1877-1922) som satte stor prägel på Gävles och Villastadens stadsplanering. Det lantliga 

läget i utkanten av dåvarande Gävle tillsammans med närheten till det 1909 inflyttade 

Hälsinge regemente gjorde att stadsdelen blev populär hos officerare och andra ur stadens 

högre stånd (www.sv.wikipedia.org/wiki/Villastaden,_G%C3%A4vle ). 
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Trädgårdsideal vid sekelskiftet 1800 – 1900 
 

I Trädgårdskonstens historia (Hobhouse 2004 s.382) kan man läsa att år 1870 gavs boken The 

Wild garden av William Robinson ut. Robinson vände sig mot det viktorianska 

trädgårdsidealet och i och med denna bok utvecklades istället en naturvänligare attityd med 

ett, vad vi idag skulle kalla, ekologiskt tankesätt om hur man skulle kunna rädda 

utrotningshotade växter samt utveckla en lokal trädgårdskonst som passar miljön, klimatet 

och jordmånen. Det naturlika kom att bli ett tongivande trädgårdsidel under slutet av 1800-

talet.  

Foto: Flygfoto Oscar Bladh 1936. I centrum Erikssonska stiftelsen. Rondellen Floravägen – 

Västra Ringvägen. 

I Villaträdgårdens historia (Wilke 2006) beskrivs de tongivande tankarna runt idealen i 

trädgården under den här tiden. Följande stycke är en sammanfattning av sidorna 59-101. 

Runt sekelskiftet var familjen, villalivet och villaträdgården viktiga frågor som debatterades 

av både arkitekter, hygienister och folkupplysare. De nya idealen spreds främst från England. 

I Sverige förespråkades stilen av både framstående arkitekter och konstnärer. Man visade upp 

ett nytt och ljusare sätt att leva. Trädgården skulle vara en förlängning av huset och det liv 

man levde i bostaden skulle sammanlänkas med trädgården. Altaner, terrasser och balkonger 

förde samman villans rum med trädgårdsrummen. De olika rummen gavs ofta namn med 

olika teman som rosenträdgård, blomsterträdgård, blomstergata, perennrabatt, naturpark, 
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bergsparti, stenparti och loggia. Trädgårdsrummen formades av murar, låga klippta häckar, 

spaljéer, pergolas, hörnpaviljonger och långa perennrabatter. Den tyska trädgårdens grälla 

färgskala ersattes nu med färgscheman i harmoni. Den tyska trädgårdsstilen var en 

stilblandning från flera epoker. Stilen kan beskrivas som en mindre version av den romantiska 

parken (Wilke 2006). Trädgårdarna i städerna var inte lika stora som de stora 

lantegendomarna med tillhörande parker. När parkerna skulle anpassas till villatomterna blev 

det ett överdåd i innehåll med ringlande grusgångar, pampiga rabatter i mjuka former 

planterade med annueller i starka färger, så kallade tapetgrupper (www.dn.se/bostad/fran-

overdad-till-funkis-1.530580). 

Vid sekelskiftet var det vanligt att häckar och buskar formades och tuktades för rätt 

arkitektoniskt intryck. Linjerna i trädgårdarna var raka men även den jämna bågformen 

användes för att avsluta till exempel en upphöjd terrass. Anläggningen byggdes ofta på strikt 

symmetri med en tydlig mittaxel. Parallellt med dessa ideal fanns tydliga influenser från 

nationalromantiken där den svenska naturen skulle lyftas fram. Man lät tomten vara och 

passade in huset efter eventuella stora träd eller berg som låg i dagern. Man kunde möjligen 

plantera in buskar, ädlare trädarter, örter, mossor och ormbunkar för att ytterligare förhöja den 

naturliga skönheten. Ofta blandades de båda stilarna där man lät området närmast huset vara 

mer arkitektoniskt stilrent och de yttre områdena i trädgården mer natursköna. 

Villaägarna var själva ålagda att hägna in sin tomt vilket oftast gjordes med stängsel. 

Stängslet fick inte vara mer än 1.5 meter högt. Plank ansågs vanprydande och murar krävde 

tillstånd för att få sättas upp. Lämpligast ansågs enklare hägnader med tre rader ståltråd, 

infästa i trästolpar. I boken Trädgård av Ester Claesson (1923) kan man bland annat läsa om 

olika inhägnadstyper. Hon menar att inhägnaden är beroende på vart huset är placerat. I ett 

villaområde bör inhägnaden samarbeta med naturen och dra så lite uppmärksamhet till sig 

som möjligt. På Skellefteå museums hemsida (www.hallahus.se) kan man läsa att ett staket 

som var typiskt för tiden var ett med gjutna cementstolpar och nät.  

Odling var inte längre ett måste utan bedrevs mest på hobbynivå. Nu handlade medel - och 

överklassen i affärer. Köksträdgårdarna var små med liten odling och några bärbuskar. 

Fruktträd var dock vanliga och formades ofta för deras arkitektoniska effekt. 

Gräsmattan eller gräsplanen var ett viktigt inslag. Den sköttes noggrant för att hållas jämn, tät 

och ogräsfri. Grus- och stengångar, ofta kalksten, var populärt i trädgårdarna liksom trappor 

och murar som bildade rum. Här framgår det inte tydligt i Wilkes bok vem som skötte om 
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eventuell köksträdgård, den fina gräsmattan eller de krattade grusgångarna. Jag tror inte att 

doktor Bjerner på Parkvägen i Villastaden ( hus B) klippte sin gräsmatta själv eller 

underhållsbeskar alla sina fruktträd.  

Även Carl-Magnus Gagge (2002) menar i sin artikel, Ledtrådarna till dagens villaträdgård, 

att gräsmattan var uterummets viktigaste del. Han skriver också att trädgården skulle vara en 

plats för avkoppling och därför måste den vara lättskött och inte kräva en stor arbetsinsats. 

Han skriver också att detta inte gällde gräsmattan.  

Växterna i trädgården vid sekelskiftet 1800 – 1900 
 

En del av de växter som förekom under den här tiden beskrivs av Wilke (2006) och Abelin 

(1902). Växterna varierade givetvis beroende på den stil man valt, samt växtzon och tillgång, 

men i stora drag beskrivs nedan några av de växter som var vanliga i trädgårdarna under tiden.  

Arkitekten försökte ofta behålla träd som redan fanns på tomten. För övrigt användes de flesta 

vanliga trädarterna såsom gran, lönn, björk, alm, lind, hassel, ask, kastanj och bok.  

Några vanliga, fritt placerade buskarter, var till exempel syren, schersmin, guldregn, sibirisk 

ärtbuske, ros och brudhallon. Till uppstamning användes bland annat ginst, forsythia, havtorn 

och hängkaragan. Vid spaljering kunde man välja kvitten, magnolia, vinterjasmin och 

mullbärsträd. Skuggtåliga växter var kornell, benved, liguster och rosentry. För vintergröna 

växter valde man en, järnek, idegran och buxbom. Hagtorn användas ofta för att skapa häckar.  

Vildvin och murgröna klättrade ofta upp längs husfasaderna och bildade färgsprakande hav 

om hösten.  

Vad gäller perenner så valdes gärna stormhatt, höstaster, jätteprästkrage, praktriddarsporre, 

bellis, vallmo, vivor, förgätmigej, svärdslilja, studentnejlika, akleja, stockros, höstsyren, vår- 

och höstaster, julros och lökväxter.  

Kort sammanfattning  
 

Industrialiseringen gjorde att nya villastäder byggdes då fler bostäder behövdes. De 

kapitalstarka köpte tomter i städernas utkanter och nya samhällen skapades. Villastäderna 

hade tydliga likheter med de engelska trädgårdsstäderna med stora tomter och mycket 

grönska. Villastaden i Gävle började bebyggas på allvar runt 1902. Man ser tydliga likheter 
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med trädgårdsstäder då tomterna är stora och gatunätet är planerat så att stora gröna ytor även 

får plats. Husen är placerade så att de smälter in i den befintliga naturen. De generösa 

trädgårdarna var en förlängning av husen. Under den här tiden verkar flera influenser 

medverka i skapandet av trädgårdarna. Kvar fanns den nationalromantiska stilen med naturen 

i fokus. De tuktade träden och häckarna tangerade mer den viktorianska och strikta stilen. 

Samtidigt börjar funktionalismen tränga på med rena linjer och grundformer. Växterna 

varierade beroende på växtzon och tillgång men vanliga träd var gran, lönn, björk, alm, lind, 

hassel, ask, kastanj och bok. Några vanliga, fritt placerade buskarter, var bland annat syren, 

schersmin, guldregn, sibirisk ärtbuske, ros och brudhallon. Vildvin tilläts klättra längs 

husfasaderna och bildade hav av vackra färger på hösten.  

Hur såg det ut i de trägårdar jag har besökt? Fanns gemensamma former och växter? 

Intervjuer 
 

Nedan presenteras de 5 husägarna som jag har intervjuat. Husägare A, B, C och E är i 

åldrarna 40-60 år medan husägare D är över 80 år. Intervjuerna har skett hemma hos 

respektive husägare i samtalsform vid köksbordet eller i vardagsrummet. Jag har inte ställt 

några krav på att de tar fram material men jag har uttryckt en önskan om det, vilket de flesta 

av husägarna har gjort. Alla har dock inte så mycket material kvar efter tidigare ägare. 

Intervjufrågorna har handlat om byggår, byggherre och ägarföljd, tomtstorlek, 

originalritningar, hur såg det ur, hur ser det ut idag, den historiska trädgården, en önskan att 

återställa den samt tankar om trädgården idag och framtiden.  

Jag presenterar trädgård och trädgårdsägare var för sig och redovisar deras svar på mina 

frågor.  

Trädgård A 

 

Huset är byggt mellan 1913 – 1914. Bokhållare Karl Josef Färnqvist byggde huset och sålde 

det redan 1916 till familjen Lindblom. En av döttrarna Lindblom bodde kvar i huset till nästa 

ägarbyte 1988. Nuvarande ägare är nummer 4 och de köpte huset 1999. Tomten är 980 m2.  

Det finns ingen originalritning över trädgården. Nuvarande ägare är båda 

trädgårdsintresserade och har stor kunskap vad gäller växter. Då trädgården varit relativt orörd 
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när de flyttade in kan de berätta om vad som troligen är original och en gång funnits i 

trädgården.  

 

Hur såg det ut?  
 

Ägare A berättar att trädgården ramades in av en hagtornshäck. Björkar var planterade med 3-

4 meter emellan i häcken. Det fanns stora granar som troligen funnits där när huset byggdes. 

På gamla foton kan man även se att den stora lönnen funnits där innan huset kom till. Rester 

av en grusgång visar att den slingrat sig runt hela huset (bild 22,23). Det har inte funnits några 

perennrabatter. Kaprifol klättrade längs en stege. Ett gullregn fanns i ena hörnet av tomten. 

Syrenbersåer fanns i två hörn av tomten. Friväxande syren fanns på flera ställen. Hallon, 

vildapel, 3 stycken äppelträd samt ett körsbärsträd fanns på tomten. 
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Foto: Privat Husägare A ca 1916 

Hur ser det ut idag? 
 

Syrenbersåerna finns bevarade och har delvis föryngrats, den friväxande syrenen tittar upp lite 

här och där, de 3 gamla äppelträden finns kvar men är i dåligt skick, lönnen är ännu större 

idag, ett gammalt gullregn finns kvar liksom hallon, en vildapel och en gammal ros som inte 

gått att sortbestämma trots experthjälp. Hagtornshäcken som det fanns en planta kvar av har 

återskapats av nuvarande ägare. Av de björkar som var planterade med 3-4 meter emellan i 

hagtornshäcken finns idag en kvar, kaprifolen klättrar även idag längs stegen. Här finns även 

ett körsbärsträd och vresros i ett snår med syren. Schersminerna vid ingången har man själva 

planterat för att bygga in samt få ner höjdkänslan då huset är stort och högt. Idag finns stora 

rabatter längs huset som omsorgsfullt planteras med gamla växter. Garaget tillkom på 80-

talet. En liten damm finns som en av sönerna ritat, konstruerat och anlagt. Två självsådda ekar 

finns här vilket enligt ägaren kan bli väl mycket på en tomt men som fyller sitt syfte som 

hängmattehållare. Hallonen har rensats upp och lökar för vårfägring pryder slänten mot före 

detta Erikssonska stiftelsen. 
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Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Då det troligen inte alls funnits mycket i trädgården utan den främst dominerats av en pampig 

och välskött gräsmatta har inte nuvarande ägare någon önskan om att återställa trädgården i 

originalskick.  

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Nuvarande ägare styrs av lust och leker med formerna i sin trädgård och tar fram organiska 

former som samspelar med huset. Växterna är viktiga och väljs omsorgsfullt. Ägaren berättar 

att de inte storhandlar växter på stora växtfirmor utan byter till sig eller får gamla sorters 

växter av bekanta. Växter med höjd är roligt, som till exempel bolltistlar. Många växter har 

funnits i familjens ägo sen sekelskiftet och flyttats runt beroende på bostadsort. Relationen till 

varje växt är viktig. Den relationen är viktigare än att rabatterna är färgkombinerade och 

planterade i stråk. Framtidens scenario, enligt nuvarande ägare, är att gräsmattan minskar 

ännu mer för att tas över av fler och större perennrabatter. En våtbädd kommer troligen att 

anläggas i det blöta och skuggiga hörnet av trädgården. En önskan finns om ett växthus. En 

trätrall kommer att ersättas av Gävlesandsten. De har ambitionen att skapa miljöer som 

stämmer med huset och markerar tydligt att här kommer det inte in några betongstenskanter.  

Trädgård B 
 

Huset är byggt 1924 av doktor Ernst Bjerner som hade sin mottagning på nedre våningen. 

Nuvarande ägare är nummer 4 och de köpte huset av borgmästare Ståhl 1995. Tomten är 1105 

m2. Det finns en trolig originalritning (bild 37) som tyvärr inte är daterad eller signerad. När 

nuvarande ägare flyttade in var trädgården förvuxen så de har lagt ned mycket tid på sin 

trädgård som idag emellanåt är öppen för besök av trädgårdsföreningar. Båda ägarna är 

väldigt trädgårdsintresserade. 
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Hur såg det ut? 
 

Trädgården var symetriskt uppbyggd med en tydlig mittaxel som slutade i en syrenberså. Tre 

av trädgårdens yttersidor bestod av hagtorn och den fjärde av en 25 meter lång granhäck. I 

trädgården fanns 7 krusbärsbuskar, 2 svarta - och 6 röda vinbärsbuskar, 5 äppelträd; (Arvids, 

Cellini, Oranie, Welthy, Transparant blanche), 3 körbärsträd, 3 päronträd; (Hofsta, Alexander, 

Gråpäron), 4 spaljerade päronträd samt 2 spaljerade plommonträd. Mot gatan och jämte 

grinden stod 2 paradisäpplen. I hagtornshäcken utåt gatan stod almar. En hägg har funnits vid 

granhäcken. På ritningen ser man att det funnits en blomsterlist (bild 42) mot garaget, som för 

övrigt är original. Även vid uteplatsen fanns perennrabatter. Gamla växter som finns kvar är 

flox, pion, vildvin och krollilja. Både uteplats och gångar var i Gävlesandsten (bild 44) medan 

infart och området utanför garaget var grus.  



16 
 

Foto: Privat husägare B 1995 

Hur ser det ut idag? 
 

Formen och symmetrin finns kvar. Hagtornshäcken är till största del utbytt mot avenbok. En 

liten bit av hagtornshäcken finns kvar men är i dåligt skick. Granhäcken var förvuxen när man 

flyttade in (bild 36) och den över 10 meter höga häcken togs snabbt ned och ersattes med 

staket som behövdes för 4 små rymningsbenägna barn. De 2 paradisäppelträden är utbytta mot 

näverhägg. Gävlesandstenen har skrapats fram och följer idag samma mönster och form som 

originalet. Syrenbersån finns kvar i slutet av mittaxeln. Gruset ligger kvar vid garaget. 

Almarna finns delvis kvar utåt gatan och finns kvar för höjden och det arkitektoniska 

intrycket. Då en av ägarna har engelskt påbrå finns en förkärlek för det engelska med 

lummighet och klippta buxbomshäckar som idag pryder ingången (bild 60). Kantskärningen 

är perfekt och håller det lummigt vilda i ordning. Slingrande gångar för besökaren mellan de 

olika rummen på ett spännande och lockande sätt. De flesta fruktträden och bärbuskarna är 

borta. Ett äppelträd (Oranie) finns kvar men är i dåligt skick. Häggen, som även den finns 

kvar, är även den i dåligt skick vilket gör att 2 gröna tak kommer att försvinna och ska 

ersättas. Kompostdelen är imponerande och man är självförsörjande på jord.  
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Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Nej, ägarna hade ingen ambition att återställa 20-tals trädgården då de inte ville ha en trädgård 

bestående av fruktträd och bärbuskar. Man har dock medvetet bevarat formen/symmetrin, 

sandstensgångar, grus ytor samt blomsterlisterna. 

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Trädgården är en livfullt och böljande experimentverkstad med tydliga rum med golv, väggar 

och tak. Här väljs växter utifrån ståndort, vilken miljö som ska skapas, struktur, blomningstid, 

växtsätt samt det man tycker om. Man är aldrig nöjd, menar frun i huset. Trivs inte växterna 

åker de ut och ersätts. En rabatt förändras varje år. När de två gröna taken försvinner, hägg 

och äppelträd, kommer ny höjd behövas. Det finns tankar om ett lusthus eller möjligen ett 

uterum. Den här trädgården kommer ständigt att förändras men formen kommer att bestå. 

Trädgård C 
 

 

Huset är byggt 1898 och byggdes som ett sexfamiljshus troligen åt arbetarna på 

tegelbruksfabriken som låg i närheten, nuvarande Strömvallen. 1910 köpte Malcolm och Julia 
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Hamilton huset och byggde om det 1912-1913. Huset fick då namnet Villa Blomhällan. Det 

finns en ritning över ombyggnationen som är osignerad vilket enligt ägarna kan tyda på att 

Julia Hamilton har ritat om huset. Julia var trädgårdsarkitekt och enligt rykte ska hon ha ritat 

en del trädgårdar i Villastaden. 1925 köpte Sandviks grundare Konsul C. F. Göransson huset, 

då en av döttrarna behövde någonstans att bo under flickskoletiden. I slutet av 30-talet köpte 

lektor Hjalmar Franzén huset. Den i Gävle kända Sohlbergssläkten har ägt huset samt en av 

grundarna till Gysinge byggnadsvård. Enligt ett gammalt dokument som nuvarande ägare har, 

har det bott många familjer i villa Blomhällan men det är svårt att veta vem som har ägt huset 

och vem som har hyrt under alla dessa år. Sedan 1982 är huset ett tvåfamiljshus vilket betyder 

att man äger halva huset var. Ägare C som äger den ena halvan har bott där sedan 1995. 

Tomten är 1800 m2. Enligt gamla ritningar kan man se att tomten varit betydligt större åt alla 

håll. Den har styckats av i omgångar. Det finns ingen originalritning kvar. 

 

Foto. Privat husägare C 
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Hur såg det ut? 
 

Enligt ägare C kan man utifrån foton och en tavla (bild 64, 66) se att det slingrade en 

grusgång runt huset. Denna grusgång har även bildat en cirkel runt en bok vid ingången. 

Boken står idag på grannens tomt. Det har troligen funnits en jordkällare och en berså, det 

finns rester som visar på det. Gävlesandsten fanns i trädgården. Enligt vad ägarna har fått 

fram genom foton, en tavla samt information av en man som bodde i huset på 30-talet fanns 

dahlior, sibisrisk vallmo, ädelsyren, friväxande syren, vildvin längs husfasaden, lind, björk, 

hägg, gran och någon slags odling. Det växte rikligt i trädgården då man enligt gamla 

dokument köpte dynga från bondgården som då låg bredvid. I ett gammalt dokument om 

huset står att Julia Hamilton, eller Julla som hon kallades, var trädgårdsarkitekt. Hon hade en 

speciell växtkällare, anlade stenpartier och kunde mycket om blommor.  

Hur ser det ut idag? 
 

Idag finns lindar, lönnar och syren kvar. Gävlesandstenen ligger kvar vid ingången (bild 70). 

Familjen som äger den andra halvan av huset är huvudansvariga för trädgården och har ett 

stort intresse. Man har planterat ett nytt äppelträd samt påbörjat en del odling. När man röjde 

bort en gammal hägg kom flera växter fram, bland annat prästkragar.  

Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Ägare C skulle väldigt gärna vilja återställa trädgården men ser inte själva att man har den 

kunskapen. 

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Ägare C menar att man själv bara krattar och städar numera då man hela sommaren bor i sin 

stuga. Medägande familj får ansvara och utveckla trädgården som de vill.  

Trädgård D 
 

Huset stod färdig 1916 och byggherre var rådmannen och riddaren Wilhelm Höglind. 

Tullbevakningschefen Otto Nordenstierna, som var en släkting till Höglind, ärvde fastigheten 

1930 och sålde det genast vidare till jägmästare Wrangenberg. Konsuln och järnhandlaren 

Frans Jacob Wennberg köpte huset 1935 och hans änka bodde kvar i huset till 1961 då 
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nuvarande ägare förvärvade fastigheten. Fastigheten bestod från början av två separata tomter 

på tillsammans 2435 m2. En av tomterna såldes 1993 vilket betyder att nuvarande tomt är 

1221 m2. Det finns ingen originalritning kvar över trädgården. 

 

Hur såg det ut? 
 

Enligt nuvarande ägare så var trädgården inget speciellt. När de flyttade in 1961 var 

trädgården troligen ganska intakt från begynnelsen. En grusgång slingrade sig runt huset. På 

baksidan fanns en liten uteplats eller terrass med Gävlesandsten och två bänkar. Öppnade man 

dubbeldörrarna från matrummet kom man direkt ut här. En bred grusgång gick cirka 60 meter 

rätt ut från terrassen. På båda sidor om gången låg två stora limpor, som ägare C uttrycker det, 

med rosor vilket gav symmetri med mittaxel. Runt huset fanns en häck, troligen oxel eller 

alm. Det fanns en berså i trädgården och en ornäsbjörk var placerad ut mot gatan. Det fanns 

kastanj, pil, rönn, ett gullregnsbuskage, rhododendron, ädelsyren, schersmin, äppelträd, fyra 

stycken oxlar, tre stycken björkar planterade i en triangel, gran och vildvin som klättrade 

längs fasaden. Den idag sålda tomten var utformad som en köksträdgård. Precis i gränsen 

mellan de båda tomterna fanns en hallonhäck samt flera krusbärsbuskar. Det fanns flera 

äppelträd, gråpäron, vinbärsbuskar, odlingsland samt ett stenparti. Här fanns ett litet hus där 

det fanns ett rum och kök samt garage. Här bodde en familj redan 1961 som hjälpte den 
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tidigare ägaren med trädgården samt att mannen fungerade som chaufför åt änkan i huset. Den 

familjen bodde kvar efter 1961 och fortsatte att ta hand om trädgården åt nuvarande ägare. 

Varje lördag krattades grusgångarna med en stor herrgårdskratta och gräskanterna sköttes 

minutiöst. 

Hur ser det ut idag? 
 

Idag är grusgångarna igenlagda. Då avloppet var tvunget att dras om passade man på att utöka 

terrassen. Vildvinet har grävts bort i samband med ommålning av huset. Ett äppelträd 

(Säfstaholm) finns kvar, rhododendron är pampigt stor och tät, ädelsyrenen finns kvar, och en 

oxel, Ornäsbjörken är stor och den gamla häcken har blivit en blandhäck. Nyplantering ha 

gjorts av rosor, tuja, idegran samt ek (bild 86, 89, 90, 91). Runt terrassen har en del olika 

buskar som schersmin, ölandstok, spirea och berberis planterats. Det finns ett fåtal perenner 

som till exempel höstaster, kärleksört och funkia.  

Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Nej man har ingen önskan om att återställa trädgården då det skulle kräva för mycket skötsel.  

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Nuvarande ägare har bott i huset i snart 50 år. Under den tiden har de alltid vistats i sin stuga 

under sommaren. Man har försökt ha en trädgård med låg skötselnivå även om man under stor 

del av åren haft en egen trädgårdsmästare. Ambitionen idag är att gräsmattan hålls kort, att 

träd och buskar beskärs regelbundet samt att gruset framför garage och på trottoaren hålls 

prydligt. Just prydlighet är viktigt men för det krävs hjälp idag. Husägare D menar att 

trädgården idag inte är en plats för avkoppling och fritid. Den tillhör huset och ska hållas i 

ordning men de spenderar inte mycket tid i trädgården idag. 

Trädgård E 

Huset är byggt 1914. Nuvarande husägare har ingen kunskap om den ursprungliga byggherren 

utan känner till bröderna Sundqvist som de köpte huset av 1989 och som hade bott där i över 

40 år. Bröderna som bodde i huset var gifta med två systrar och det fanns många barn i huset. 

En av systrarna ska enligt husägare E ha varit trädgårdsintresserad och man skiftade mycket 

rättvist övervåning och bottenvåning mellan familjerna så att man skulle kunna ha närheten 
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till trädgården. Fastigheten var ett tvåfamiljshus då nuvarande ägare tog över det. Tomten är 

på 1000m2 och det finns en osignerad och odaterad men trolig originalritning över trädgården 

(bild 97).  

 

Hur såg det ut? 
 

Utifrån originalritningen ser man att det gick flera organiskt formade grusgångar i trädgården. 

Det fanns flera blomsterrabatter, en berså, en stor krocketplan, en grön yta för lek, odling samt 

ett stort jordgubbsland. Här fanns ett antal äppelträd, vinbärsbuskar, hallon, en björk, 

ädelsyren samt friväxande syren. Det går inte att få fram mer om växterna i trädgården utifrån 

ritningen.  

Hur ser det ut idag? 
 

Idag finns det 6 äppelträd i trädgården (blanda annat Welthy, Flippa och Transparent 

blanche). Nuvarande ägare har tagit ned ett gammalt äppelträd sedan de flyttade till huset.  

Idag finns en hel del gamla växter i trädgården som nuvarande ägare inte har planterat så 

troligen är de ett arv från tidigare ägare eller till och med från när huset byggdes och de stora 

rabatterna fanns där. I trädgården finns bland annat stormhatt, en gammal ros, flocks, 

praktlysing, rhododendron, plymspirea, bergenia, gullris, akleja, krollilja, spirea, schersmin, 
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riddarsporre och brandgul lilja. Sedan 1989 har nuvarande ägare planterat flera nya perenner. 

En förkärlek finns att välja gamla växter men modernare växter som man tycker passar in 

eller helt enkelt tycker om planteras också. 

Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Nej på grund av all den skötsel som skulle krävas är inte det en önskan. Nuvarande ägare 

uttrycker dessutom en önskan om att kunna vara och njuta i trädgården och inte promenera 

runt på gångar. Man uttrycker en respekt för det livsverk som skapats en gång men inget 

behov av att återställa allt det som har varit. Ägare E menar dock att måste man ta ned ett träd 

så känns det. Man förstör någon annans verk.  

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Nuvarande ägare uttrycker en önskan om att ha mer tid att vara i trädgården. Att rensa bort 

mer ogräs är en önskan och en ambition för att utöka ytan. En ambition är att gräva om alla 

rabatter och ta bort de gula blommorna, som inte husägaren är speciellt förtjust i, och plantera 

vita samt blåblommande blommor istället. Nuvarande ägare skulle vilja ha en engelsk 

trädgård det vill säga en prydlig och välordnad trädgård. En önskan finns om ett växthus 

tillräckligt stort för att kunna sitta och äta där.  

Resultat intervjuer  
 

Här nedan redovisas resultatet av de fem intervjuerna under de fyra huvudfrågorna jag ställt 

vid varje intervjutillfälle. Jag sammanställer under varje rubrik och gör i slutet en kort 

sammanfattning av resultatet. Jag har lagt in en tabell under frågan, Hur såg det ut, för att 

lättare kunna se eventuella gemensamma växter och material i de fem trädgårdarna.  

Hur såg det ut? 
 

Alla husens trädgårdar hade slingrande grusgångar som gick runtom huset. Tre av 

trädgårdarna är symetriskt planerade A, B och D medan en har en mycket fri organisk form E, 

och en trädgård var stor och troligen primärt inriktad på odling C.  
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Hagtornshäcken återkommer då både trädgård A och B hade detta. Trädgård A hade ett staket 

eller stängsel runtomkring tomten.  

Gävlesandsten är ett återkommande material och finns i alla trädgårdarna utom i trädgård E.  

Hus B och D hade terrasser. Hus B hade även ett garage.  

Alla trädgårdarna hade äppelträd där trädgård B utmärker sig. Björk återkommer i flera 

trädgårdar A, C. D och E. Även gran fanns i flera trädgårdar A, B och C.   

Alla trädgårdarna hade bersåer troligen av syren.  

Rosor fanns i fyra av de fem trädgårdarna A, B, D och E. Enligt nuvarande ägare är det gamla 

sorter som funnits sedan långt tillbaka i trädgårdarna.  

Perennrabatter eller blomsterlister fanns i trädgård B, D och E.  

Vildvin fanns i två av trädgårdarna C och D. 

Odling förekom i alla trädgårdarna utom i trädgård A.  

Hus A var det enda huset som hade ett fristående garage från början. Hus C hade tidigt garage 

under huset. 

Jag har i tabellform försökt att i stora drag sammanställa de likheter jag har funnit i de fem 

trädgårdarna. Jag har främst tittat på träd, buskar, rabatter, grusgångar, terrasser samt 

naturmaterial. Jag har inte fokuserat på perenner då det är svårare att få fram vad som faktiskt 

funnits i trädgården från början.  

 Hus A Hus B Hus C Hus D Hus E 

Alm  x    

Björk x  x x x 

Bok   x   

Gran  x x x   

Hägg  x x   

Kastanj     x  

Körsbär x x    

Lind   x   

Lönn x     
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Oxel    x  

Paradisäpple  x    

Pil    x  

Plommon  x    

Päron  x  x  

Rönn    x  

Vildapel x     

Äppelträd x x x x x 

Bärbuskar x x   x 

Hagtorn x x    

Rhododendron  x  x  

Schersmin    x  

Syrenberså x x x x x 

Ädelsyren   x x x 

Friväxande 

syren 

x  x  x 

Gullregn x   x  

Kaprifol x    x 

Vildvin   x x  

Rosor x x  x x 

Blomsterlist  x  x x 

Grusgång x x x x x 

Gävlesandsten x x x x  

Terrass  x  x  

Odling  x x x x 

Garage  x x   

 

Tabellen som ger en grov översikt av de växter som fanns i trädgårdarna visar att det var flera 

växter och material som återkom i trädgårdarna. Äppelträd, grus- eller Gävlesandstensgångar 

är precis som syrenbersåer återkommande. Även björk, gran och vildvin fanns i flera av 

trädgårdarna. Övriga återkommande växter är rönn, hägg, gullregn, kaprifol och schersmin. 
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Hur ser det ut idag? 
 

Trädgård C, D och E har förändrats rejält. C och D har förändrats mycket på grund av att 

tomterna har blivit avsevärt mycket mindre. Trädgård E har inte alls den mängd gångar och 

rabatter som en gång fanns. Trädgård A och B har grundformerna kvar.  

Hagtornshäcken är återställd i trädgård A medan den bit som finns kvar i trädgård B inom 

kort kommer att ersättas med annan häck. 

Gävlesandstenen finns kvar i trädgård A, B, C och D.  

Terrasserna som fanns i trädgård A och D finns kvar. 

Äppelträd finns i alla trädgårdarna även om en del är i dåligt skick, en del borttagna och i 

vissa fall nyplanterade.  

Syrenbersåer finns kvar i trädgård A och B.  

Gamla rosor finns kvar i trädgård A, B, D och E.  

I trädgård A och B har stora perenn rabatter tillkommit. I trädgård C, D och E finns idag 

perennrabatter men placeringen av rabatterna i trädgård D och E är troligen inte där de från 

början låg. Trädgård C har sina rabatter runt huset vilket troligen är den placering de hade från 

början.  

Vildvinen i trädgårdarna är borta.  

Odling är inte något som dominerar i någon av trädgårdarna idag. 

Garage har tillkommit i alla trädgårdar utom i hus C där garaget ligger under huset. Hus A har 

utökat sitt garage något. 

Den historiska trädgården, en önskan om att återställa den? 
 

Fyra av husägarna säger nej på grund av behovet av skötsel samt bristen på variation. En av 

husägarna uttrycker en önskan om att återställa trädgården men har inte själv kunskapen 

varken praktiskt eller hur det faktiskt såg ut en gång i tiden.  

Det finns ingen önskan om att återställa trädgårdarna då man önskar större variation eller 

mindre skötsel. Ägarna som jag har intervjuat har olika kunskap och intresse av trädgård. De 
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vistas olika mycket i sina trädgårdar. Trädgården är för vissa ett ytterligare rum som ska 

hållas prydligt men inte kräva så mycket jobb. För andra är trädgården en experimentverkstad 

som ger utlopp för kreativitet och kräver då en annan palett än vad som fanns där från början.  

Tankar om trädgården idag och framtiden? 
 

Två av husägarna uttrycker en lust och lekfullhet i förhållandet till sin trädgård. Dessa 

husägare väljer omsorgsfullt sina växter utifrån ståndort, struktur eller den miljö man vill 

skapa. Nya projekt planeras även i dessa två trädgårdar och en uttrycklig tanke om att 

miljöerna ska stämma med huset. En av husägarna önskar mer yta och mer färgkoordinerade 

rabatter. Två av husägarna menar att skötsel av det som idag finns är tillräckligt. En av 

husägarna kräver idag hjälp för att trädgården ska hållas prydlig. Tre av husägarna uttrycker 

en önskan om växthus eller lusthus.  

Här ser det olika ut inför trädgårdarnas framtid då man har olika ambitionsnivåer från 

ägarsidorna. Medan några ägare vill hålla trädgården prydlig och i ordning planerar andra 

ägare nya rabatter, stenläggningar och nybyggen. Det verkar ha med intresse, tid och ålder att 

göra. 

Kort sammanfattning  
 

När Villastaden började byggas fanns inte mycket av åkermarken kvar, men ett antal stora 

träd fanns som fick vara kvar på tomterna när byggherren och arkitekten planerade vart husen 

skulle placeras. Många av dessa träd finns fortfarande kvar i området idag om än i en tynande 

tillvaro i vissa fall. Vad gäller former kan jag se att grusgångar som slingrade sig runt husen 

fanns i alla de trädgårdar jag har tittat på. Gävlesandstenen återkommer liksom syrenbersåer. 

Av terrasser fanns endast ett fåtal medan alla trädgårdarna hade äppelträd. Rosor och perenn 

rabatter fanns i flera av trädgårdarna liksom odling återkommer flera gånger.  
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Diskussion 
 

Mina fem utvalda hus skiljer sig något sinsemellan. Ett av husen, hus C, byggdes en gång som 

sexfamiljshus och hade en avsevärt mycket större tomt än den har idag. Troligt är att man 

hade större odlingsmöjligheter i trädgården då det begav sig. Även trädgården tillhörande hus 

D, var en gång betydligt större med en tydlig del för odling och en annan del närmast huset. 

Hus E hade en trädgård med flera organiskt lekfulla gångar samt stora blomsterrabatter och 

tydlig odlingsdel. I trädgård B var fruktträd samt bärbuskar dominerande. Här bodde doktor 

Bjerner. Trodde doktorn möjligen att frukt och bär hade positiva effekter på hälsan? Trädgård 

A var kanske den trädgården som var enklast utformad då den enligt nuvarande ägare inte 

innehöll så mycket. Fem trädgårdar som såg mycket olika ut men med gemensamma drag och 

innehåll. Alla trädgårdarna hade sina prydligt skötta grus- eller Gävle sandstensgångar. 

Bersåer har funnits i alla trädgårdarna och troligen var de alla syrenbersåer. Alla dessa 

trädgårdar krävde skötsel framförallt vad gäller grusgångar, dåtidens krav på välskött 

gräsmatta, blomsterlister samt träd och häckar som behövde beskäras och underhållas. Jag har 

inte fått fram någon information om vem som skötte dessa trädgårdar förutom i hus D. Här 

bodde en familj i en liten stuga på gården. Deras uppgift var bland annat att ta hand om 

trädgården. Det hade varit spännande att få fram mer information om eventuella 

trädgårdsmästare i området och flera originalritningar över trädgårdarna. Av de fem 

trädgårdar jag har tittat på fanns endast två originalritningar. När hus byter ägare är det sällan 

originalritningarna får vara kvar i huset. Möjligen lämnas ritningen på huset eller hur rören 

går men det är lika viktigt att även ritningen över trädgården finns kvar i fastigheten.  

Något som är ytterligare slående är de olika stilarna som influerade de olika trädgårdarna. Det 

romantiska och naturalistiska med organiska former som är så tydligt i trädgård E medan 

trädgård B fortfarande har den väldigt strikta och tydliga planeringen kvar med arkitektoniska 

baktankar. Funktionalismen börjar också tränga sig på runt 1920. Att tiden runt sekelskiftet 

och fram till cirka 1920 är en brytpunkt eller skiftestid är tydligt.  

En av mina frågor i mitt arbete gällde om man har en önskan att återskapa sin historiska 

trädgård. Alla utom en husägare svarar utan tvekan nej på den frågan. Idag finns inte tiden att 

kantskära flera hundra meter gräsmatta eller kratta grusgången varje lördag. Ägare C vill 

gärna återställa trädgården till ursprungsskicket. Det är dock inte realistiskt då tomten är 

avstyckad samt att originalritningen inte finns kvar. Husägare C är historiskt intresserad och 

inte trädgårdsintresserad så kanske är återställandet mer ett utryck för nyfikenhet för hur det 
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såg ut än realistisk insikt vad som krävs för ett sådant arbete. Ägare A och B menar att de vill 

ha mer i sin trädgård än vad som fanns där ursprungligen. En större variation eftersträvas. 

Husägare A och B berättar om nya projekt och kommande nyplanteringar i trädgården. Båda 

understryker hur viktigt det är att en eventuell nybyggnation stämmer med huset. De vill inte 

återställa den gamla originalträdgården men uttrycker ändå en känsla av gammalt, original 

och harmoni och att det fungerar med huset även vid nyplanteringar. Både husägare A och B 

har stor kunskap både vad gäller trädgård och historia vilket påverkar deras trädgårdar 

positivt.   

Min intention var att om möjligt se gemensamma formspråk och växtval i de trädgårdar jag 

valt ut vilket jag också gjort. Urvalet är litet men jag kan ändå se att det finns intressanta 

tendenser och likheter vilket kan vara en början till ett större arbete. I ett sådant arbete skulle 

urvalet vara större samt att jag skulle gräva djupare i de olika tidsepokerna som influerade 

trädgårdsdesignen samt söka mer material hos stadsarkivet i form av ritningar, ägare 

förhållande med mera. Jag hade även önskat veta mer om trädgårdsmästarna som verkade i 

området. Det fanns flera handelsträdgårdar i Villastaden och man kan misstänka att här fanns 

trädgårdsmästare som stod till tjänst om så önskades. Även denna Julia Hamilton som var 

trädgårdsarkitekt hade varit spännande att veta mer om. Det pratas i området om att hon var 

involverad i flera av Villastadens trädgårdar och att hon var duktig på blommor. 
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