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Thyra i förgrunden med sonen Janke, systerdotter Karin (bakre raden från vänster), barnen Inga, och Lisa, Gunni från Tuna 
och trädgårdsmästaren Fredrik framför växthuset på Hasselbo år 1935. Foto: Inga Sundberg. 
 
 

 
 
 

 
”Du som söker – tveka ej i valet 
mellan verklighet och återsken! 

Älska kärnan – ej de fagra skalet! 
Må din kärlek vara stark och ren” 

 
Dikt från Fredriks dagbok 31.12.1924. 
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1. Introduktion 

Tänk att du träffar din livspartner, ni flyttar in hos dina föräldrar och bor i en liten kammare. Ni får barn 

och börjar bygga ett hus på en bit mark ni bryter ut från din fars mark. Arbetet pågår i över två år och ni 

flyttar in i det nybyggda huset med tillhörande växthus och en ladugård med era tre små barn. Mannen i 

huset försörjer er genom att dra upp plantor och göra begravningsbuketter och kransar. Ni har en ko, 

några höns, grisar och odlar det mesta av maten själva. Till en början har ni ingen telefon i huset och ni 

har ingen bil, bara cyklar. Er granne, din far, har häst och kärra om det behövs. Hur är det möjligt att 

försörja familjen på enbart mat ni själva odlar? Idag år 2010 är det en knepig kombination att få ihop 

men för Fredrik Sundberg på 1950-talet var det hans enda möjlighet.  

Min nyfikenhet väcktes kring den här personen eftersom det är min gammelmorfar, min mammas 

morfar. Fredrik Sundberg hade en av Ålands första handelsträdgårdar, Hasselbo Trädgård under åren 

1930-1997. Tyvärr gick han bort när jag var liten men nu har intresset väckts för hur hans trädgård såg 

ut på den tiden han var verksam. Huset, växthuset och trädgården finns kvar inom släkten då ett av 

hans barn, min mormors bror köpte stället.  

 

1.1 Syfte 

Syftet är att genom de minnen och spår som trädgårdsmästare Fredrik Sundberg lämnat efter 

sig nedteckna hur hans handelsträdgård var uppbyggd på 1950-talet, som var trädgårdens 

glansdagar. Fokus ligger på funktioner och innehåll i trädgården. 

 

1.2 Avgränsningar 

Växthusets inredning och användning har lämnats bort i detta arbete. Jag ville jämföra Fredriks 

trädgård med något i övriga Finland men blev begränsad då jag inte kan flytande finska. 

 

1.3 Frågeställningar 

Vad kan jag utläsa och tolka från de spår en trädgårdsmästare och hans verksamma tid lämnat efter sig? 

Hur såg Fredrik Sundbergs trädgård ut år 1950 och vad finns kvar idag av struktur och innehåll? 
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2. Metod 

För att få förståelse för personen Fredrik Sundberg, hur han arbetade och levde med sin trädgård och 

sitt yrke har jag valt att redovisa det som jag har kommit fram till i en processbeskrivning som visar hur 

jag gått till väga i mitt sökande efter svaren.  

Mitt första steg var att ta kontakt med Fredriks barn. Jag valde ut fyra av de åtta barnen, Anna-Lisa 

Jansson, Inga Sundberg, Sven-Olof Sundberg och Gudrun Sundberg Bäck. Jag tog först kontakt med 

Sven-Olof för att det är han som köpt och bor nu i barndomshemmet som Fredrik byggde i Strömsvik, 

jag ger en mer utförlig presentation av honom under rubriken Inventering med Sven-Olof Sundberg. 

Anna-Lisa, kallas för Lisa, kontaktade jag för att hon kunde ha fotografier, dessutom är hon min mormor 

och därför den av Fredriks barn jag har bäst kontakt med. Jag for på besök med min mormor till Inga för 

att få höra hur barnen upplevde sin uppväxt. Gudrun är yngst av Fredriks barn och jag tog kontakt med 

henne för att få ett till perspektiv på hur livet såg ut på Hasselbo. Sven-Olof, Lisa och Inga har jag 

besökt personligen och med Gudrun har jag haft kontakt via e-post då hon bor i Sverige. 

Intervjuerna med Fredriks barn har inte varit regelrätta intervjuer utan samtal, oftast över en kopp kaffe. 

Jag har haft färdiga frågor och sedan antecknat de mest intressanta och relevanta berättelser som 

kommit på tal. Fokus har varit på minnen och på Fredriks arbete. Det här påminner som metod om  

”oral history”. Alf Arvidsson (1998: 11) skriver i sin bok Livet som berättelse om olika former för 

livshistoriestudier, där ”oral history”, är en metod för att fokusera på historiska epoker och på en viss 

period i en persons liv. Jag har försökt ringa in en person, hans liv och verksamhet genom att studera 

efterlämnade anteckningar, dokument och andra minnen. Tyvärr har min tid varit för kort för att göra en 

heltäckande beskrivning av en människa och hans tid. 

Tillsammans med Sven-Olof har jag detaljstuderat hur trädgården ser ut idag och sökt efter spår och 

lämningar som jag sedan dokumenterat i en planritning, som finns under rubriken Inventering med 

Sven-Olof Sundberg. Utifrån den grundläggande planritningen har jag sammanställt en skiss där man 

kan se hur det såg ut på 1950-talet. Jag har delat upp Fredrik verksamhet i olika användningsområden 

och förtydligat det i detaljritningar under rubriken Trädgårdens olika delar uppdelat med funktion. 

Övrig data kommer från olika dokument som finns bevarade och som Fredriks barn har hjälp mig att ta 

fram. Fotografier från gården, tidningsartiklar om Fredrik Sundberg ur Ålandstidningen, Släktkrönika för 

Lijnwäfware Erich Sundbergs släktförening där Fredrik finns omnämnd, dokumentären Låt oss alltså 

vara finnar, gjord av Finlands svenska television (FST) som han medverkade i samt det material som 

finns bevarat från hans verksamma tid såsom kvitton, beställningar, anteckningar m.m. 
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För att välja vilken tidpunkt jag skulle utgå ifrån diskuterade jag med Sven-Olof. Vi kom fram till att 

Hasselbo Trädgårds glansdagar kunde vara de mest intressanta och de inföll, enligt Sven-Olof, under 

1950-talet. Då var det äntligen fred och Åland började återuppbyggas. 

Jag har studerat relevant litteratur om Ålands historia för att förstå den tid Fredrik levde i. Där har jag 

haft 1950-talet som utgångspunkt och tagit med omkringliggande faktorer som gör det möjligt att förstå 

den tid han levde i. För att hitta underlag har jag sökt igenom Stadsbiblioteket i Mariehamn, i kategorin 

för åländsk litteratur. Den pålitligaste källan jag kunde hitta var boken Det åländska folkets historia V:1 

1920-1990 skriven av Erik Tudeer (1993), för att den berör den tidsperiod jag vill titta djupare på. Detta 

finns samlat under rubriken Åland då och idag.  

För beskrivning av det åländska landskapet har jag framförallt använt mig av Åländsk flora från 2008 

(Hæggström & Hæggström). Jag har också studerat litteratur om historiska trädgårdar och bevarande 

av gamla trädgårdar för att kunna jämföra med samtida trädgårdar.  

 

2.1 Dokument 

Här presenterar jag alla de dokument jag tagit del av som funnits bevarade hos Fredriks barn. 

- Ett 10-tal anteckningsböcker för försäljning på kredit, där Fredrik skrev upp alla han sålde till med 

namn och pris, ibland kunde det också stå vad han sålde. Utöver dessa häften finns det otaliga 

papperslappar där han skrev ner anteckningar om försäljning.  

 
                Utdrag ur vaxbok 1950. 
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- 3 Vaxdukshäften med alla begravningsbuketter och –kransar han 

gjort, där har han antecknat beställningar och pris. Från 1949 till 

1964. 

- Det finns en hel del kvitton, delvis sådant som han sålt till kunder 

men också på sådant han köpt in, så som växter, lökar och 

arbetsmaterial. Det mesta är köpt från övriga Finland men också från 

Holland.  

- Dokument över lånet han tog för att bygga ut växthuset. 

- Dokument där det står när han fått in elektricitet och telefon i huset. 

- Andra anteckningshäften där det t.ex. stått vilka datum han har sått 

och skolat om 1-åriga plantor och där han har klistrat fast några 

tidningsannonser han haft i lokaltidningen.  

- Tidningsartiklar som sparats, när han uppvaktats vid födelsedagar 

och när Ålandstidningen gjort ett reportage om hans krukväxter. 

- Dokumentären Låt oss vara finnar, gjord av FST år 1994 där de diskuterar Finland under kriget och 

Fredrik medverkade. 

- Fredriks dagbok från år 1925 till 1927. 

 

3. Bakgrund 

För att få en bättre förståelse för trädgårdsmästaren Fredrik Sundberg och hans verksamma tid på 

Hasselbo gör jag här ett kortfattat sammandrag om hur Åland ser ut idag och hur det såg ut på Åland på 

1950-talet. 

 

3.1 Landskapet Åland 

Ålands totala yta 1.1.2010 var 13 324,4 km2 varav 1552,6 km2 var land och 11 744,4 km2 hav. Detta 

visar att Åland består till 88,3 % av hav (Åkerberg 2010: 23). 

 
Urklippta tidningsannonser från 
Hasselbo Trädgård i ett vaxdukshäfte 
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Åland består av ca 6 500 öar, 60 är bebodda öar med huvudöarna Fasta Åland som är ungefär 66% av 

hela Ålands totala landareal (Hæggström & Hæggström 2008: 13). Åland består av 16 kommuner och 

närmaste båtförbindelse är till Grisslehamn i Sverige. Den turen tar ca två timmar medan man får åka 

ungefär 6 timmar med färja till fasta Finland.  

 

Ålands högsta punkt är Orrdalsklint med sina ca 129 meter över havet och den karakteristiska röda 

färgen i graniten färgar av sig från klippor vid havet till asfalten på vägarna. Åland har ett svagt 

oceaniskt temperaturklimat med långa och kalla vårar, svala somrar, långa och varma höstar och 

ganska milda vintrar (Ibid: 16) med zonen 1A mätt med den finska skalan.1 För att omvandla detta till de 

svenska odlingszonerna jämför jag Åland med Roslagen, som ligger på samma breddgrad och vid 

havet, där de har runt zon 3 vid kusten och zon 4 lite längre inåt land.2 

Landskapet Åland ligger i barrskogsbältet och har inslag av ädla lövträd. Tall och gran dominerar 

skogarna till 76 % och lövskog utgör de resterande 24 %. Vanliga exempel på lövträd är vårt- och 

glasbjörk, klibbal, ask och asp. Enen finns också över hela Åland och vanligt förekommande är lönn, 

hassel, ask och oxelrönn (Ibid:  25). 

Skärgården på Åland har en mycket varierad vegetation, allt från kala klippor utskärs till lummig 

växtlighet med möjlighet för odling inomskärs (Ibid: 42). 

 

3.2 Åland på 1950-talet 

År 1950 bodde det 21 690 personer på Åland (Tudeer: 137). Det var en ökning från tidigare årtionden, 

med 1920-talet då många emigrerade till Amerika och de svåra åren under kriget på 1930- och 1940-

talet. Åland tillhörde Finland efter ett beslut i Genéve den 27 juni 1921, där det skrevs in i Finlands lag 

att Åland skulle vara enspråkigt svenskt och att ålänningarna skulle vara trygga i deras kultur och 

traditioner. Åland fick egen självstyrelse och tillhörde Finland. 

Ransonering av alla tänkbara förnödenheter infördes under andra världskriget men tack vare 

jordbrukets omfattning på Åland bibehölls ändå tillgången på mat på en acceptabel nivå. Dock 

minskade jordbruksnäringen bland befolkningen från 70% år 1920 till 34,5% år 1960. Detta berodde 

                                                
1 http://ilmatieteenlaitos.fi/tutkimus_yhteiskunta/yhteiskunta_24.html 
2 http://www.tradgard.org/svensk_tradgard/zonkarta/zonkarta_stor.html 
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dels på att det kom en helt ny tid på 1950-talet, ”återuppbyggnadens tid” (Ibid:138). Befolkningens 

personliga kravnivå höjdes, arbetet blev mekaniserat och ransonering av sådant som smör, mjölk och 

kött upphördes. 

När freden kom efter andra världskriget i mitten av 1940-talet började man bygga upp infrastrukturen, 

bygga kommunikationer och satsa på utbildning för att få Åland att blomstra. Det byggdes ett central-

mejeri , färjor för bilar sattes in mellan öar och nya rederier grundades (Ibid: 139). 

Åland hade skola för sjöfart, lantbruk och år 1949 grundades även Ålands yrkesskola med linje för el-

installatörer, metallarbetare och kvällskurser med sömnad och snickeri (Ibid: 144). 

De två huvudvägarna från Mariehamn fick en beläggning av makadam och bitumentjära som gjorde 

framfarten för motordrivna fordon mycket behagligare. De lade ungefär en mil väg eller två per år. 

Resten av Åland bestod av enkelriktade grusvägar med grindar för att skilja av varje bete. År 1955 

fanns det drygt tusen bilar och traktorer på Åland och det ökade under sommartid med turisters fordon 

(Ibid: 162). 

Åland har alltid haft en stor sjöfartsnäring och efter 1950-talet utvecklades den ännu mera. Det kom 

flera turbåtar och på somrarna lockades många turister hit, vilket gjorde att stugbyar och hotell byggdes 

upp. Från 7 000 turistbesök 1948 var det 1959 64.000 som besökte Åland (Ibid: 160). Det fanns också 

flygtrafik till och från Åland från 1937. 

 

3.3 Trädgårdsmästaren Fredrik Sundberg 

Förutom samtalen med Fredriks barn kommer information i detta stycke från Släktkrönika för 

Lijnwäfware Erich Sundbergs släktförening (2000) och ett kompendium, Thyra och Fredriks 75-åriga 

bröllopsdag (2002). Kompendiet är inte publicerat men det finns ett exemplar hos alla Fredriks barn.  

Fredrik Sundberg var född den 25 oktober 1902 på hemmanet Örnäs i Finströmssocken och han avled 

den 11 juli 1997. Han var gift med Tyra Blomqvist från Svartsmara i Finströmssocken, hon föddes den 

29 augusti 1905 och hon avled den 28 mars 1975. Tillsammans fick de 8 barn.  

Fredrik blev snabbt intresserad av trädgårdsodling då hans far Fridolf Sundberg, född den 23 februari 

1864 och död den 8 mars 1934, hade egna odlingar och var mycket kunnig. Fridolf var ekonom 

(Sundberg, Lindström (red.) 2000: 108) och lärare i lanthushållning vid Ålands folkhögskola (Fagerlund 
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(red.) 1995: 126). Han tog hem sina elever till sin trädgård för att undervisa dem och gav även husrum 

åt behövande. Han verkade också som instruktör i jordbruk och trädgårdsskötsel hos Finska hushålls-

sällskapet på Åland (Ramsdahl 1972: 11) och drev en egen plantskola på Örnäs. Fridolf hade 

försäljning av bär-, prydnads- och blomsterbuskar samt fruktträd. Ur bevarade kalendrar från början av 

1900-talet som han antecknat i framgick det att han for runt och beskar äppelträd. Antagligen är det 

sådana träd som han själv hade planterat hos kunder och for tillbaka för att uppbyggnadsbeskära dem, 

då han kunde beskära så mycket som 600 träd på en dag. Fridolfs gård på Örnäs var också omnämnd i 

Hushållningssällskapets årsberättelse 1916 som godkänd gård för praktikanter från Mustiala lantmanna-

institut och Kronoborg lantbruksinstitut (Ibid: 15). Fridolf var mycket kunnig inom både ympning och 

förädling av fruktträd och hans gård var exemplarisk och väldigt modern för sin tid med täckdikade 

åkrar, försöksodlingar och en stor trädgård. Fridolf kallades inte för intet den åländska jordbrukets 

apostel (Sundberg m.fl. 2000: 108).   

Fredrik gick på Ålands folkhög-

skola år 1919-1920 (Fagerlund 

(red.): 141) men hans utbildning 

inom trädgård började dock 

mycket tidigare. Från barnsben 

hade han vistas och arbetat i 

sin fars trädgård på Örnäs och 

efter år 1920 påbörjade han 

sina trädgårdsstudier som på 

den tiden var praktik på olika 

ställen. Fredrik var på Ala-Lemu 

i St Karins, Tesslunds gård i 

Borgå och Gripsholms trädgård 

i Sverige (Sundberg et al. 2000: 

112). Ala-Lemu är en herrgård i St Karins som på senare tid växt ihop med Åbo, med gamla anor från 

1200-talet som haft många ägare. Från 1922 till 1939 var Eliel Sundström husbonde på herrgården. 

Gården var känd på 1920-talet för sina fruktodlingar och avlade boskap. Idag används lokalerna som 

konferens, hotell och festlokal men ska avveckla verksamheten till slutet av året.3 

                                                
3 http://www.alalemu.com/omistajia.cfm?historiaa 

 
Viking, Fredriks bror (till vänster) och Fredrik (till höger) lagar bäddar för 
sparris norr om Hasselbo på Örnäs mark. Foto: Lisa Jansson 
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Tesslunds gård i Borgå, 

utanför Helsingfors var en 

handelsträdgård, där 

hade Fredrik praktik en 

sommar och fick se hur 

arbetet flöt på, berättar 

Lisa. Hon fortsätter att 

berätta att Fredrik bara 

var en kort period på 

Gripsholms slott. Han var 

där och packade äpplen 

en höst. Gripsholmsslott 

är kända för sin äppelträdgård som planterades år 1897 och var Sveriges största äppelodling med sina 

3 600 träd. Under andra världskriget skördade de mellan 80 till 100 ton äppel och antagligen var 

skörden lika stor redan på den tiden Fredrik var där. 4 

 

När Fredrik återvände till Åland startade han uppbyggnaden av Hasselbo trädgård år 1928. Han bröt ut 

mark från sin fars ägor, ungefär 200 meter från barndomshemmet byggdes Hasselbo. När Fredrik 

började bygga sitt hus bodde han och hans fru i kammaren på Örnäs. De flyttade in i huset hösten 1930 

tillsammans med sina tre barn de redan hade. Förutom huset bestod Hasselbo av ett växthus, en 

ladugård, ca en hektar odlad jord och fyra hektar ängs- och betesmark (Sundberg 2002).  

Vid Ålandsutställningen år 1976 tilldelades Fredrik Svenska trädgårdsförbundets guldmärke, han fick 

även utmärkelse för sin kransbindning (Vi firar, 1987). Till Ålandsutställningen i badhuspaviljongen 

gjorde Fredrik ett kors inklätt i vita dahlior som han fick pris för. Lisa berättar att något år gjorde han 

också tro, hopp och kärlek beklätt med blommor.  

Valdemar Nyman skriver i sin bok Finströms sockenkrönika IV Från Tuna till Ljungarn (1989: 125) om  

hur besöket till Fredriks handelsträdgård var mer än att bara köpa blommor. Han beskriver stämningen i 

växthuset:  

                                                
4 http://www.royalcourt.se/kungligaslotten/gripsholmsslott/slottsparken.4.19ae4931022afdcff 
3800014348.html 

 
Hasselbo i Strömsvik, Finström på 1960-talet. Foto: Lisa Jansson 
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Det hörde till de verkliga nöjena att gå där i den fukttunga värmen och välja påskliljor och fröplantor – att 

inte glömma gräslökstuvan och bara lyssna till vattenstrålens svaga spel mot den mossiga 

vattenbassängen, kantad av hemtrevnad och linearia under vinrankan i ena hörnet, och tala med 

filosofiska Fredrik.  

Denna beskrivning stämmer väl överens med Dunér & Dunérs beskrivning om vad en trädgårdsmästare 
är i Boken Den Gyllene Trädgården (2000) : 

Trädgårdsmästarens var i vår barndom på landet en fantasieggande och nästan mystisk gestalt, där han mild 

och saktmodig stod bland de spirande plantorna i de ångande varma och egendomligt sötdoftande växthuset 

(Ibid: 364). 

Nyman beskriver också vilket sortiment Hasselbo trädgård hade. Han räknar upp jultulpaner, hyacinter, 

morsdagsrosor, allahelgona-chrysanthemer, begravningskransar, namnsdags- och födelsedags-

blomster (Ibid: 125). När jag samtalar med Helena Lundberg, ett av Fredriks barnbarn, berättar hon om 

hur Fredrik köpte in rosor på bar rot, planterade och drev upp dem själv så att de blommande till 

morsdag andra söndagen i maj varje år. 

Fredriks största passion var växthuset och hans kaktusar men han tyckte även mycket om att dansa 

folkdans och samla frimärken. Fredrik tillbringade nästan hela dagarna i växthuset ända fram till sin död. 

Hans filosofi var vid 82 års ålder ” – Man åldras inte av att leva som jag gör.” (Hasselbo Trädgård 

Fredriks Stolthet, 1984). 

 

3.4 Namnet på handelsträdgården 

I folkmun använde man Hasselbo handelsträdgård, och 

så benämns den även i bl.a. Släktkrönikan för 

Lijnwäfware Erich Sundbergs släktförening (2000: 112). 

Egentligen gick Fredriks verksamhet under namnet 

Hasselbo Trädgård, vilket jag grundar på hans stämplar 

på kvitton och räkningar. Jag har valt att lägga in en bild 

på en räkning som Fredrik gjorde 1984. Han var då 82 år 

gammal och levererade drivna narcisser och tulpaner till 

en blomsterbutik. Han hade ett häfte med färdig tryckta räkningspapper med kalkerande baksida och 

stämpel för företagsnamnet. Antagligen har kunden fått den kopierade sidan och Fredrik behållit 

originalet. 

 
Kopia på en räkning från Hasselbo Trädgård. 
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3.5 Dagens Åland, trädgårdar och handelsträdgårdar 

Åland hade den sista december 2009 en befolkning på 27 734 personer (Åkerberg 2010: 35). Turismen 

har också ökat markant från 1950-talet. Från 64 000 år 1959 till 2 285 017 anlända resenärer år 2009 

(Ibid: 114), varav 207 566 stannade mer än en dag och övernattade på Åland (Ibid: 115). 

På Åland finns idag två trädgårdsföreningar, Ålands Trädgårdsföreningen och Ålandsfuchsian. Båda 

riktar sig till blomsterintresserade och Ålandsfuchsian är specialiserade på just fuchsior. Ålandsfuchsian 

grundades 1996 och har idag ca 250 medlemmar medan Ålands Trädgårdsförening har ca 180 

medlemmar och har funnit i 6 år. De ordnar trädgårdsresor, besök i olika trädgårdar, föreläsningar och 

kurser. Ålandsfuchsian har också en egen medlemstidning, sticklings-bytardagar och perennauktioner. 

Det finns två stora blomsterhandlare med utomhusväxter, båda två i Mariehamn. Utöver dem finns det 

fyra blomsterbutiker specialiserade på inomhusväxter, tre i Mariehamn och en i centralorten på norra 

Åland, Godby. Dagens butiker tar in färdiga plantor som kan säljas direkt till kund och drar inte upp 

något själva. Blombutiken i Godby berättar att de i huvudsak tar växter från Danmark men också från 

Holland och Sverige. Mest för att det är billigare och enklare transporter än att ta ifrån fasta Finland. 

Deras största försäljning är binderi och krukväxter. Utöver trädgårdsbutikerna finns det ett 10-tal privata 

växthus där ägarna själva drar upp sommarblommor och grönsaker som de säljer direkt till kund. Det 

finns också större odlingar i växthus för både grönsaker och blommor på Brändö, Vårdö och i Eckerö. 

  

4. Processbeskrivning 

Jag börjar med att presentera trädgården genom en guidad tur. Tillsammans med Sven-Olof Sundberg, 

son till Fredrik Sundberg som idag äger huset och tomten i Hasselbo Fredrik en gång brukade, går vi 

runt i trädgården. Den guidade turen börjar med en skiss på hur trädgården ser ut idag för att det ska 

vara lättare att hänga med. 

Sven-Olof är född 1943 på Hasselbo i Finström. Han utbildade sig inom trädgård på Alnarp i Sverige 

och drev blomsterbutik i Eskilstuna innan han flyttat tillbaka till Åland med sin sambo till Hasselbo. 

Sven-Olofs största intresse är äpplen och han har bevarat de gamla äppelträd som finns kvar på 

Hasselbo. Han har också letat fram gamla sorter på Åland och är lite av en expert på att sortbestämma 

äpplen. 
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Tillsammans med Sven-Olof plockade vi fram anteckningsböcker, räkningar och annat papper vi kunde 

hitta från Fredriks tid på Hasselbo som fanns bevarade i huset. Ur dessa dokument kunde jag utläsa att 

det idag är ca 82 år sedan Fredrik började bygga Hasselbo. Huset och växthuset stod färdigt för ca 80 

år sedan och han byggde ut växthuset för ca 58 år sedan. Fredrik fick telefonförbindelse till huset den 

19 december 1931 och på 1950-talet fick han ett telefonjack ute i växthuset. Idag är huset i beboeligt 

skick medan nästan hela växthuset har förfallit, en liten bit närmast huset har Sven-Olof börjat renovera. 

Ladugården används idag som lada och förvaring.  

När skissen av trädgården är klar kommer jag dela upp ritningen i underrubriker och summera 

användningen av trädgården på 1950-talet. 

 

4.1 Inventering med Sven-Olof Sundberg 

 

 
 
Skiss på hur det ser ut på Hasselbo idag. (förvrängd skala på denna bild, bifogad med rätt skala som pdf) 
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Vy över huset och växthuset. Foto: Stefanie Björkman 

 
Entrén till Hasselbo. Foto: Stefanie Björkman 

Vi börjar vandringen vid entrén där det stora 

dahlialandet en gång låg. Idag växer det 

fortfarande kvar syren, thuja, olvon och hasslarna 

men man kan tydligt se linjerna av landet som en 

gång funnits där. På tomten finns det många 

hasslar och de var väldigt viktiga för Fredrik 

berättar Sven-Olof. Utan hasslarna skulle det inte 

vara Hasselbo, så Fredrik var mycket rädd om de 

buskarna som fanns. Efter hans bortgång kapades 

de buskar som växte längs med vägen till 

Hasselbo ner till marken och idag 13 år senare har 

de vuxit upp igen, livskraften är det inget fel på. I 

landet vid entrén finns inga blommor kvar alls. 

Delvis för att inte intresset finns hos Sven-Olof 

men också för att de två stora lindarna vid 

grindhålet har vuxit sig så stora att deras kolossala 

rotsystem slukar de mesta av vattnet, näringen och 

kronan tar solljuset. Vi går vidare till ladugården som idag används som lada, där växer idag otroligt 

gammal oxel. Den har fläkts itu av en höststorm men lever vidare trots sin höga ålder. Sven-Olof säger 

att den alltid varit stor och gammal, idag har den troligtvis över 100 år på nacken. Runt foten på trädet 

hade Fredrik planterat narcisser som han förnyade med jämna mellanrum. Idag går en tvättlina mellan 

oxeln och intilliggande hasslar. Längs med växthuset ser man linjer i gräsmattan av en rabatt där 

Fredrik hade rosor och påskliljor. Vid rabattens ände närmast huset står idag två schersminer.  Bredvid 

trappan ner till källaren finns en röd sedum som Fredrik tog med sig från Ala-Lemu i St Karins under sin 

praktik. Troligtvis planterades den först på Örnäs innan den flyttades till Hasselbo och där den alltså 

finns kvar än idag. 

Växthuset är idag under renovering men tack vare 

skelettet som står kvar kan man föreställa sig hur 

stort det var och i mitt huvud ploppar minnen av 

doften, den fuktiga luften och alla spännande plantor 

som trängdes både på och under borden. Mittemot 

gaveln till växthuset finns en rabatt med pioner som 

överlevt till idag, bakom dem finns det några 
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Terrasseringen med stenmuren. Foto: Stefanie Björkman 

vinbärsbuskar och två krusbärsbuskar. Den rabatten fortsätter med högt gräs och avslutas med två 

gamla äppelträd. På växthusets västra sida växer det idag högt gräs med inslag av regnbågslupiner. 

Det är klippt en gångväg i gräset som gör att man kan gå runt hela huset men runtom har gräset fått 

vuxit vilt, precis som det var på 1950-talet.  Då slog man bara gräset med lie vid midsommar, berättar 

Sven-Olof. Baksidan av huset mot väster är terrasserat i tre nivåer. Vid den översta terrassen närmast 

huset finns det en klätterhortensia planterad, Fredrik trodde det var en buske men idag har Sven-Olof 

lett den upp mot husväggen så den får klättra som den är menad att göra. 

Den yttersta muren till terrasseringen är 

gedigen och jag blir imponerad över arbetet 

som har lagts ner på den. Längs med den 

norra kanten har Fredrik planterat en 

ligusterhäck som var klippt i knähöjd men 

som idag får växa fritt för att överleva, Sven-

Olof berättar att den inte riktigt ville klara 

vintern när den klipptes ner så hårt. På den 

mellersta terrassen fanns en stor björk som 

fick hålla tvättlinan på 1950-talet. På samma 

terrass fanns också två hagtorn vars kronor 

klipptes som en rund boll nedtill men halverades så den fick ett platt tak (se skiss nedanför). Detta 

gjordes bara för att Fredrik ville ha det snyggt. Idag finns ett fritt växande hagtorn kvar på västra sidan. 

När man följer stenmuren till slutet så kommer man till 

ett stenparti. Härifrån går vi mot norr där vägen eller 

stigen gick på 1950-talet.  

 
Skiss på hagtornets klippning efter 
beskrivningen av Sven-Olof. Skiss: 
Stefanie Björkman 
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Sven-Olof vid de stora thujorna. Foto Stefanie Björkman 

Vi kommer till två rader med gigantiska thujor 

som Fredrik planterade för försäljning men de 

osålda som blev kvar använde han som 

grundmaterial i stommar till kransar. Bredvid 

dem finns ytterligare två rader med ekar, 

ämnat för krans och gravdekorationer. Då 

hölls ekarna på lägre nivå och man klippte 

dem kontinuerligt, idag har Sven-Olof tagit 

bort så att ungefär var femte ek står kvar och 

får växa fritt. Bakom denna ståtliga häck finns 

äppelträdgården. Tack vare Sven-Olofs stora 

intresse för äppelträd har han både behållit de 

träd som kan stå upprätta själva och planterat 

in nya. Fredrik sålde både äppelträd och 

äpplen före 1952 då de fick in värme i källaren 

och inte kunde vinterförvara äpplena p.g.a. 

värmen. Vi går tillbaka mot huset men viker av 

in i hasselskogen mot vägen som går till 

Hasselbo idag. Därinne gömmer sig en lind 

och en röd ek som Fredrik planterat. Eken är magnifik och har underbara blad. Vi kommer tillbaka till 

den uppodlade delen av trädgården och kommer till ”lerlandet”, som det kallas. Där odlades kål och 

blommor, detta land och potatislandet skulle alltid höstgrävas, berättar Sven-Olof. Potatislandet 

kantades av ett likadant blomland som på andra sidan gången. Närmast staketet på norra sidan om 

gången fanns det vinbärsbuskar som idag har fått en ny plats i övre kanten av det gamla potatislandet. 

Lite längre upp står en flaggstång som varit med länge, antagligen ända sen 1950-talet. Vi följer 

staketet längre mot norr och finner två surkörsbär, tre ädelsyrener i vitt, lila och ljuslila, en katsura som 

blivit hämmad av för lite solljus, en vanlig syren och tillslut en stor rishög innan staketet kommer emot i 

norr. Utanför staketet mot vägen finns idag hasselört som förflyttat sig själv hit och en fridlyst hartsros. 

Längs med grusvägen har Fredrik planterat 7 stycken lindar på en tidsperiod mellan slutet på 1930 till 

slutet på 1940-talet som var tänkt som en ensidig allé. 
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4.2 Trädgårdens olika delar uppdelat med funktion. 

När jag väl fått en uppfattning om hur den ser ut idag och hur den såg ut på 1950-talet, vad som 

försvunnit och vad som finns kvar gjorde jag en presentation genom att dela upp trädgården i olika 

funktioner. Jag plockade ut rubrikerna växter för snitt, mat för familjen och för ögats skull då jag 

uppfattar det som  att det var de tre områden som var de viktigaste grundstenarna i Fredriks trädgård. 

Planskissen är ritad i skala 1:500 och finns bifogad som ett pdf-dokument. Skisser nedanför har tappat 

skalan i och med inskanning och anpassning till texten. Som hjälp att förstå skalan kan jag som 

exempel säga att thuja- och ekraderna är 30 meter långa och växthuset är 22 meter långt. 

 

4.3 Växter för snitt 

Fredriks verksamhet byggde 

på kransbinderi och buketter 

till begravningar. På vintern 

beställde han vaxblommor 

från Helsingfors men på vår, 

sommar och höst odlade han 

blommorna själv. Områdena 

som är markerade med lila är 

växtlighet för användning till 

binderi. Raderna med thujor 

och ekar gav honom material 

som han gjorde till stommar, 

berättar Sven-Olof när vi går runt i trädgården. Gudrun fyller i att Fredrik kallade det han odlade för 

”kransgrönt”. Han band också kransstommar av sälg och granris för att thujorna och ekarna inte räckte 

till, informerar Lisa. Idag har också murgrönan som växte i växthuset tagit sig ut i naturen, den använde 

Fredrik för få en grön grund till kransarna att sedan fästa blommor på. Sven-Olof berättar att Fredrik 

penslade på olja för att få ett glansigt uttryck på bladen då de blivit dammiga i växthuset.  

Pionerna som står mittemot gaveln till växthuset var uppradade i två prydliga rader och bladen 

användes till binderi. Sven-Olof berättar för mig att bladen håller sig fina länge i en uppsättning. 

 
Skiss över trädgården på 1950-talet där område för växter till snitt är 
markerat med lila. 
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Rosrabatten längsmed växthuset var fyllda med tulpaner och påskliljor som också såldes som snitt. Den 

här rabatten fick förnyas med lökar varje höst för att fylla i luckorna som uppstod. 

Den största rabatten är dahlialandet med inslag av mahonia och flox – allt till snitt. Detta land krävde 

arbete, att få ut dahliorna på våren och sedan ta in dem till hösten innan frosten kom, vilket inte alltid var 

så lätt. Ofta fick man ta in dahliorna i en stor fastfrusen jordklump, berättar Sven-Olof, och tina dem i 

växthuset innan man kunde pilla bort jorden och förvara dem torrt över vintern i källaren. 

Entrérabatterna längs med gången fram till huset är både till för snittblommor och till glädje för ögat. 

Fredrik drog upp alla plantor från frö. Här planterade han mattram i kanten, fortsatte med lövkoja, zinnia, 

lejongap och silverek i raka rader med exakt samma avstånd mellan varandra (c/c). Viktigaste verkade 

ordningen vara, dahliorna var också planterade i raka rader. Samma tänk fanns inne i växthuset och jag 

tror att det var av praktiska skäl men som också blev estetiskt tilltalande.  

Runt hela trädgården på Hasselbo finns 

vårblommor, så som kärringtand, scillor och 

vitsippor. Det finns också en ungersk 

blåsippa som Fredrik delat med sig till sin 

familj. Min mamma, Mona-Lisa Björkman, 

har fått både en ungerska blåsippa och två 

sorters dahlior, en vit ”Snowstorm” 

kaktusdahlia och en röd pompomdahlia från 

Fredrik. Hon har även en kaktus och jag har 

fått en agave från Fredrik via mina 

gudföräldrar som ärvt moderplantan efter 

Fredrik. Gudrun har bevarat kärleksört, höstflox, hornviol, taklök, rosenrot och vintergröna  i sin 

trädgård. 

 
Vårblommor på Hasselbo. Foto: Sven-Olof Sundberg. 
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4.4 Mat för familjen 

Familjen Sundberg bestod av 

10 personer som mest och var 

nästan helt självförsörjande på 

mjölk, kött, foder till djuren, 

potatis, grönsaker och 

rotfrukter. Tillsammans sådde, 

rensade och skördade de allt 

för hand. De hade flera land i 

trädgården: potatislandet längs 

entrégången, lerlandet norr om 

potatislandet och det stora 

landet med gulbetor vid thujahäcken. Den åkern har fått namnet Åkerteg på min skiss. Också åkertegen 

söder om huset odlades och hade en yta på ca en hektar. Växelbruk användes inte alls och både 

potatis och gulbetor odlades på samma ställe varje år. I potatislandet fanns det också två till tre rader 

med brytbönor och bruna bönor. Sven-Olof berättar att man tog in hela plantan och torkade den i södra 

lidret vid ladugården. När de torkat pillade man loss alla bönor och tog in för att laga dem till mat. På 

slutet av 1950-talet kom det konserver i butiken som var mindre tidskrävande och billiga att köpa så då 

slutade Fredrik odla bönor. 

Gulbetor var huvudfödan för kon under vinterhalvåret men hon kunde också få någon kålrot och 

rödbeta, dock fick man passa sig att man inte gav för mycket rödbetor då mjölken kunde få en rosa ton, 

berättar Sven-Olof. Till Hasselbo hör ett område med ängs- och betesmark ca två km söderut. Pilen 

nere i vänstra hörnet på skissen visar vägen dit. På Torparörarna, som det kallades, slog man hö åt 

djuren. Fredrik var också där och högg ved till uppvärmningen av huset.  

 

 
Skiss över trädgården på 1950-talet där område för odling av mat är 
markerat med grönt. 
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4.5 För ögats skull 

Entrén till Hasselbo var viktig, 

Fredrik började dels plantera en 

ensidig alle av lindar längs 

grusvägen till Hasselbo och två 

lindar som vårdträd vid grinden. 

Sommarblomsrabatterna som 

kantade gången in till huset var 

också i prydliga rader och alla 

plantor var satta med samma 

c/c hela vägen. Fredrik hade 

alltid en rad längs med kanten 

av låg mattram. I raderna 

bakom dem fanns det t.ex. lövkoja, sinnia, lejongap, silverek, aster och salvia. Det långa roslandet 

längsmed växthuset och kanten längs lerlandet var inte bara till nytta utan antagligen också en vacker 

syn för ögat. I lerlandet kunde det finnas indiankrasse som välde över kanten, aster, lejongap, lövkoja 

och luktärter. Längs stenmuren norr om huset är det en ligusterhäck planterad som hölls lågt klippt och 

två hagtorn som formklipptes. Längs stenmuren väster om huset planterades en vacker hortensiabuske 

som visade sig vara en klätterhortensia. Det fanns också två stenpartier, ett vid trappan ner till källaren 

och den andra i slutet på stenmuren i öster. Vid trappan ner till källaren finns idag kvar en röd sedum 

som Fredrik tog med från Ala-lemu, berättar Sven-Olof. Eftersom Fredrik fortfarande bodde hemma på 

Örnäs under den tiden måste den röda sedum först ha fått en plats på Örnäs och sedan följt med i 

flytten till Hasselbo.  

Kanterna runt alla blomland kanthöggs med en rak spade och ett snöre som markering. Rabatterna var 

oftast lite högre än gräsmattan med ett litet dike mot gräskanten. Gräset klipptes med handgrässax. 

Kanterna till rabatterna flyttades lite varje år, både dahlialandet och potatislandet blev därför lite större 

varje år.  

 

 
Skiss över trädgården på 1950-talet där område för ögats skull är 
markerat med rosa.  
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4.6 Hasselbo med sin egen charm 

När jag tittar på hur trädgården ser ut idag och har sett ut på Hasselbo skulle jag vilja veta hur typisk 

eller otypisk den är för sin tid eller plats.  Jag läste igenom Christina Ilminges bok om hur man kan 

Bevara och sköta en gammal trädgård (2002).  

Illminge skriver om den typiska köksträdgården på 1900-talet med bärbuskar, fruktträd, odlingbäddar 

och drivbänkar uppdelat i kvarter. Man hade växelbruk och höstgrävde landen. Så såg det inte riktigt ut i 

Fredriks trädgård. Det fanns minst två ställen som det odlades mat på och det fanns inte plats för att ha 

uppdelat i kvarter på Hasselbo. Inte heller hade man växelbruk, däremot hade man både drivbänkar och 

höstgrävning. Drivbänkarna var samlade väster om växthuset i en bänkgård och fick den soligaste och 

mest vindskyddade platsen i trädgården. 

Det finns köksland, bänkgård, äppelträdgård, bärbuskar, vårdträd, bandgärdsgård och 

sommarblomsplanteringar som Illminge skriver om i sin bok (2002). Men mycket av det som Ilminge 

beskriver som typiskt finns inte på Hasselbo, så någon typisk svensk trädgård från början av 1900-talet 

är det inte. Jag ser influenser och förstår att utvecklingen i trädgårdsvärlden låg på samma nivå men 

Fredrik har fått kompromissa och odlingen dominerade över formen. Det har gjort hans trädgård unik. 

Under rubriken Unik i Dunér & Dunérs bok (2000: 379) skriver de om hur man inte kan kopiera en 

trädgård och skapa den på ett nytt ställe så att den ser exakt likadana ut. Bl.a. miljö och 

jordförhållanden påverkar hur det blir, fast man har samma sorts växter så behöver den trädgården inte 

se likadant ut. Fast man försöker rekonstruera Fredriks trädgård kommer den inte bli likadan som på 

1950-talet, det är samma miljö och plats men själen bakom odlandet är utbytt. Varje trädgård är unik på 

sitt eget vis. 

 

5. Viktiga faktorer 

Nu när jag fått syn på det unika med Fredriks trädgård vill jag gå in och titta på viktiga funktionerna i 

trädgården. Jag börjar med att titta på hur ett år kan ha sett ut på Hasselbo, sedan tar jag upp ekonomin 

som jag ser som en viktig stolpe, samt arbetsfördelningen och till sist hur leveranserna sköttes. 
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5.1  Ett år i trädgården på Hasselbo 

Av de slutsatser jag har kunnat göra tack vare rundvandringen på Hasselbo och diskussionerna med 

Sven-Olof, Anna-Lisa, Inga och Gudrun kommer jag här att med mina egna ord berätta om hur ett år på 

Hasselbo kunde ha sett ut på 1950-talet. 

Det första viktiga inslaget är höstgrävningen då marken på Hasselbo består mest av lerjord. De kärrade 

också brunnen kodynga från ladugården för att förbättra jorden. På våren började säsongen redan i 

februari med frösådder i växthuset. Ur ett av Fredriks vaxdukshäften har jag kunnat läsa att han sådde 

t.ex. lobelior i slutet på februari och under hela mars. Dessa plantor härdades sedan av ute i 

varmbänkarna som bereddes med kodynga. Det var både plantor till eget bruk men också för 

försäljning. Val av sådder tror jag var säsongbetonat, sommarblommor på vårarna och krysantemum på 

sensommaren. Fredrik hade snittblommor så länge det gick på hösten och började våren med att ta 

blommor av en julros som kunde användas i arrangemang redan i februari-mars. Under vinterhalvåret 

beställde han vaxblommor från fasta Finland. Lisa berättar att vaxblommorna var gjorda av papper med 

ett lager vax på för att förlänga hållbarheten utomhus. Under kriget kom de utan vax och höll inte alls 

lika bra ute på gravarna.  

Gulbetorna till kon sådde de på våren, gallrade och skjuthackade (rensa med hjulhacka) på sommaren 

och skördade på hösten. De förvarande gulbetorna i källaren och transporterade dit dem med skottkärra 

och tippade in dem genom ett källarfönster. 

Jorden till alla plantor i växthuset blandade Fredrik upp av egen kompost och ogödslad torv som var 

den enda jord han köpte. Större plantor som Fredrik köpte in för försäljning planterade han i sina egna 

land. Som exempel köpte han in 25 stycken Thuja occidentalis den 20 maj 1937 från Mustila Plantskola 

i Elimä, Finland och antagligen står de flesta av dem kvar idag i den enorma thujahäcken.  

 

5.2  Ekonomi 

Fredriks huvudinkomst kom från binderier, begravningsbuketter och –kransar men han sålde också 

växter som han dragit upp själv. Allt från sommarblommor och morsdagsrosor till kaktusar. Hasselbo 

har rättigheter till kräftfiske i Långsjön som ligger alldeles nedanför huset. Under början på 1900-talet 

var det god fångst och Sven-Olof berättar att växthuset, som byggdes ut 1952, delvis är finansierat av 

inkomsterna från sålda kräftor. 
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Hasselbo Trädgård var den största blomsterträdgården på landsbygden och hade inte så stor 

konkurrens. Kundkretsen sträckte sig över halva Åland med intilliggande kommuner, som exempel 

Hammarland, Saltvik och Geta. Enligt artikeln Blomsterhandlare med 27 års praktik (1952) skulle det 

bara vara Hellmans Handelsträdgård i Mariehamn som var äldre än Hasselbo Trädgård. Antagligen för 

att Hasselbo är en fortsättning på handelsträdgården som fanns på Örnäs och som Fredrik var med och 

skötte. 

 

5.3 Arbetsfördelning 

Hela familjen hjälpte till med arbetet i trådgården och för dem var det en självklarhet. Barnen hämtade 

mossa och granris till kransar, rensade ogräs och cyklade med bud till bussarna. Fredrik var mycket 

noggrann med sitt arbete, berättar Gudrun, och barnen fick inte hjälpa till överallt. Sysslor i växthuset 

som att så och skola plantor skötte Fredrik helt själv, berättar Inga. Ville man hjälpa till fick man rensa 

och skjuthacka trädgårdslanden. Barnen kunde också få vattna och skafta blommor till binderi. Tack 

vare att barnen alltid fick vara med Fredrik i trädgården berättar Gudrun att man fick lära sig allt om 

odling, årstidernas växling och följa kretsloppet på ett naturligt sätt. År 1950 var barnen mellan 2 och 23 

år gamla och Gudrun 2 år, Sven-Olof 7 år, Kerstin 10 år och Erik 11 år var de barn som bodde hemma.  

 

5.4  Leveranser 

Med 1950-talets kvalité på vägarna var det vanligaste transportmedlet cykel. Sven-Olof berättar om hur 

barnen i familjen fick cykla iväg med bud till bussen, t.ex. leverera begravningskransar och hämta paket. 

Fredrik cyklade också till Mariehamn och torget mitt i stan för att sälja sina produkter. Då hade han 

bananlådor fastspända på pakethållaren eller så kunde de skicka varorna med bussen till stan. Idag är 

det ca 25 km men med dåtidens vägar tror jag att det var mycket längre, dels för att de fanns så många 

grindar man skulle igenom och grusvägarna gick inte lika rakt som dagens landsvägar. De större 

leveranserna kom med ångbåt till västra hamnen i Mariehamn och då kunde mjölkbilen ta med sig 

leveransen till Hasselbo, berättar Sven-Olof. Dock inte ända fram, men de kunde köra till Örnäs och då 

var det tre grindar kvar till Hasselbo. 
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6. Hasselbo idag 

Här kommer en beskrivning på hur jag kan läsa trädgården idag med den växtlighet som finns nu för att 

få en sammanfattning.  

Trädgården på Hasselbo har utvecklats till ett mer lättskött område. Blomlanden har växt igen med gräs 

som klipps med gräsklippare. Hasselbuskarna står kvar och har blivit föryngrade någon gång och två 

har bytts ut till friväxande schersminer. Thujorna, ekarna och ligsuterhäcken får numera växa fritt. Den 

här processen började redan när barnen flyttade från Hasselbo och Fredrik blev pensionär. Han orkade 

helt enkelt inte ha samma tempo på sitt arbete utomhus men pysslade gärna i växthuset. Sven-Olof 

berättar att det mesta redan var förfallet när han köpte huset, allt från växthus till blomland.  

Det som finns kvar idag av struktur och innehåll är det karaktäristiska skelettet av växthuset, grindhålet 

och gången fram till huset samt den enorma thujahäcken mot äppelträdgården. Stenmurarna står också 

kvar och verkar vara riktigt stabila. Rishögen har inte bytt plats, den fylls på kontinuerligt och 

äppelträdgården har fått en föryngring. Konturen av blomlanden finns kvar i gräsmattan och man kan 

lätt avläsa var de olika områdena funnits. Dock krävs det minst en flitig trädgårdsmästare för att hålla liv 

i det Fredrik skapade. Ett bra exempel på utvecklingen i trädgården är de stora lindarna vid grindhålet. 

De har idag vuxit till sig och har fått en otroligt stor krona. Tyvärr har Sven-Olof upptäckt att träden 

också har gigantiska rotsystem vilket gör att planteringar längs med gången mellan grinden och trappan 

inte är möjliga idag. Trädet skuggar delvis blomlanden men tar också det vatten som är nödvändigt för 

att kunna ha sådana sommarblomsplanteringar som Fredrik hade.  

Det finns kvar några växter på Hasselbo idag, som exempel ädelsyrener, ungersk blåsippa, pioner, 

hasselört, den röda sedumen och mahonia. Både hasselörten och mahonian har flyttat på sig men de 

finns kvar. Och såklart alla hasselbuskar. 

 

7. Diskussion 

7.1. Reflektioner 

Det finns potential i allt material jag har hittat för att utveckla detta arbete till en livshistorieberättelse om 

Fredrik Sundberg. Tiden för examensarbetet har begränsat hur mycket jag har kunnat göra nu.  
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Om jag fick möjlighet att mera ingående studera Fredrik Sundberg och hans liv skulle jag vilja studera 

en större tidsperiod än bara 1950-talet. Att börja från den tid då han träffade Thyra, sin fru, och bodde 

på Örnäs fram tills han blev pensionär och våren före han dog. Det vore också mycket intressant att gå 

djupare in på både hans fru Thyra och hans far, Fridolf Sundberg, som jag upptäckte var en minst lika 

begåvad man som också lärde ut den ädla trädgårdskonsten. Han var en stor offentlig person som var 

känd för sina växtkunskaper. Jag skulle vilja studera hans kalendrar och även hans engagemang i 

lantmannagillet som ledde till bildandet av banker och hade stor påverkan på samhället. Om jag hade 

mera kunskap i ekonomi, det vill säga hur man sköter ett företag, så skulle jag vilja se på hur Fredrik 

fick sin handelsträdgård att gå runt ekonomiskt och kunna försörja sin familj på det. Jag vill ta till vara 

det Fredrik en gång skapat och bevara de för eftervärlden. 

Jag kunde ha tagit kontakt med alla Fredriks 7 barn som finns i livet idag och haft strukturerade 

intervjuer med dem. Dock på deras egen nivå då alla inte är lika krya. Då kunde jag kanske ha fått fram 

mera material, så som anteckningar, brev och dylikt. Jag kunde också ha tagit kontakt med Ålands 

museum och tittat i deras arkiv för att leta fram flera bilder och data om Fredrik.  

Jag saknade också en annan trädgård på Åland runt 1950-talet att jämföra Hasselbo med. Jag tror att 

Åland är en blandning av både kulturer från fasta Finland och från Sverige. Åland kan därför inte riktigt 

jämföras med dem. 

 

7.2. Kritisk analys 

Har jag kunnat rekonstruera trädgårdsmästaren Fredrik Sundbergs handelsträdgård till form, funktion 

och innehåll på 1950-talet med fokus på trädgården? 

Genom mina pratstunder med Sven-Olof, Lisa, Inga och Gudrun har jag fått fram en bild om hur det såg 

ut på Hasselbo på 1950-talet. Genom min litteratursökning på hur samhället såg ut då och jämfört det 

med hur det ser ut idag har jag fått en förståelse för tiden Fredrik levde i och hans förutsättningar.  

Jag har funderat på om jag var partisk i det här arbetet, om jag påverkade svaren, eftersom de jag 

intervjuade och den jag har berätta om är mina nära släktingar. Historien kunde jag inte påverka men  

vad de valde att berätta åt mig kan ha påverkats. Dock hoppas jag åt det bättre, det vill säga att de 

delade med sig åt mig mera för att jag var släkt med dem än som om jag varit en helt okänd person. Att 

jag bara vänt mig till personer som bara är släkt med Fredrik kan också ha gjort perspektivet smalare. 
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Jag kunde ha  letat upp och tagit kontakt med personer som kände Fredrik utan att vara släkt med 

honom. Valdemar Nyman som jag refererat till är inte släkt men finns inte i livet idag. 

Metoden processbeskrivning som jag valde blev en utmaning för mig eftersom jag aldrig arbetat med 

det sättet tidigare. När jag började fick jag ihop många pusselbitar som jag inte visste vad jag skulle 

göra med. Tack vare processbeskrivningen märkte jag att det gick att sätta ihop till en hel bild.  

Att göra den här studien om Fredrik har gett mig en mycket större förståelse för både min 

gammelmorfar, min mormor och den tid de levde i. Om jag inte gjort detta arbetet tror jag tyvärr inte att 

jag hade ha tagit mig denna tiden för att få höra och ta del av deras livsberättelser. Vilket jag är mycket 

tacksam för att jag gjort, jag har fått reda på så mycket mera än jag hade kunnat drömma om. 

 

7.3. Sammanfattning 

Det viktigaste för utformandet av mitt arbete blev barnens minnen, att de fanns tillgängliga och ställde 

glatt upp och berättade om tiden på Hasselbo. En till viktig faktor var att jag hade möjlighet att göra en 

rundvandring på Hasselbo med Sven-Olof. Att vi tillsammans kunde se spåren av trädgården innan 

vintern kom med snön. 

För spår såg vi, kanterna till blomlanden fanns kvar i gräsmattan och träd och buskar stod kvar. Till och 

med växthuset finns kvar till viss del. Att lägga ihop mina och Fredriks barns minnen samt de 

anteckningar och bevarade dokument efter Fredrik fick jag en bra inblick i livet och grönskan på 

Hasselbo på 1950-talet. Hur Fredrik slet för att få allt gjort och försörja sin familj. Trädgården på 

Hasselbo var stor och av en person krävdes de mycket arbete, Fredrik måste antagligen ha arbetat 

mera än en 8-timmars arbetsdag.  

Trädgården idag har gått i en liten vila, men den har många spår som berättar om det som en gång hänt 

där, Fredriks själ lever kvar i allt grönt.  
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Jag, Stefanie, 5 år gammal med min gammelmorfar Fredrik, 92 år gammal i växthuset på Hasselbo år 1994. 

Foto: Sven-Olof Sundberg 
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