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Abstrakt 

 

Prästkulla gård är ett gammalt frälsesäteri från medeltiden och en av de äldsta 

jordegendomarna i Nyland. Gårdens nuvarande utformning och tillhörande byggnader är 

uppförda under slutet av 1700-talet och är välbevarade exemplar av såväl arkitektur som 

trädgårdsuppbyggnad.  

Gårdscentrumet är planerat efter Karl Wijnblads modellbok men hann aldrig förverkligas i 

sin helhet p.g.a. att gårdens ägare major J.R.Taube avled i förtid. Trädgården är mäktig och 

har sedan länge bestått av fyra hektar trädgård och fem hektar engelsk park.  

Beställaren för arbetet över Prästkulla gård har önskat en trädgårdsplanering vilken 

förstärker gårdens karaktär. Syftet med arbetet har således varit att utforma ett 

planeringsförslag för gården som skulle återge trädgården sin forna glans. Beställaren har 

även önskat en lättskött och barnvänlig trädgård i 1800-tals stil som innehåller gammaldags 

växter. 

Examensarbetets teoridel behandlar historien om trädgårdskonsten och gammaldags 

trädgårdselement. Med litteraturstudierna som grund har gården planerats att efterliknar en 

trädgård från 1800-talet, med en modern twist.    

_________________________________________________________________________ 

Språk: Svenska     Nyckelord: Prästkulla gård, 1800, planering, trädgård, 

trädgårdselement, trädgårdsstil, gammaldags växter 
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Abstract 

 

Prästkulla Manor is an old manor from the Middle Ages and one of the oldest estates in 

Nyland. The manors current design and associated buildings where built in the late 1800s 

and is well-preserved specimens of architecture and garden constructions.  

The center of the manor are planned by Karl Wijnblads modeling book but was never 

implemented in its entirety because manors owner Major J.R.Taube passed away 

prematurely. The garden is mighty and has long since consisted of four hectares of garden 

and five hectares of English garden.  

The ordered for the work of Prästkulla Manor have wished for a garden design witch 

enhances the manor character.  The aim of the work has therefor been to design a planning 

proposal manor that would restore the garden to its former glory. The ordered also wished 

for an easily maintained and child-friendly garden in the style of 1900s century which 

contains old-fashioned plants.  

The thesis theoretical part tells about the history of gardens and old fashioned elements you 

can find in them. The literature studies is the basis for how the manor have been planned to 

imitate a garden from the 1900s, with a modern twist.  

_________________________________________________________________________ 

Language: Swedish     Key words: Prästkulla gård, 1800, planning, garden, garden 

elements, garden style, old-fashioned plants 
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1. Inledning 

Syftet med mitt examensarbete är att utforma en planering över trädgården på Prästkulla 

gård. Målet för trädgården är att skapa en gammal historisk trädgård i 1800-tals stil som 

kunde ha varit planerad på området. Ett utgångsläge för mina planeringar finns i den tryckta 

planen från omkring år 1850 som funnits i gårdens arkiv. Planen är inte bekräfta förverkligad 

men har gett inspiration för siktlinjer och områdesindelningar etc.  

Planeringen bör beakta det moderna samhället och på vilket sätt vi lever idag och skall 

således även passa för en barnfamilj. Stor vikt vid arbetet är de växtval som görs, 

gammaldags växter är ett viktigare inslag än utformningen av trädgården. Ytterligare bör 

trädgården vara lättskött och inte så tidskrävande.    

I Mitt arbete ingår en teoretisk del som berättar om olika trädgårdselement och dess historia, 

samt växtlistor (se bilaga 1 & 2) över gammaldags odlings- och prydnadsväxter. I arbetet 

ingår även som ett resultat av teorin, planeringar i form av rabatter som föreslås anläggas på 

området, de kan ses i bilagorna 3-7. För att ge en överblick av de gjorda planeringarna och 

hur de förhåller sig under växtsäsongen har bilaga 8 tagits fram och presenterar där när de 

olika växterna blommar, vilken färg de har och vilken storlek de uppnår. 

 

Frågeställning 

Vilka prydnads- och nyttoväxter har använts under 1800-talet och början på 1900-talet? 

Vilka typiska stildrag och element är vanligt förekommande i en 1800-tals trädgård? 

Hur utformas trädgården för att både göra en historiks återspegling och en ändamålsenlig 

miljö där en barnfamilj vistas? 

Avgränsningar 

Arbetet innefattar inte någon skötselplan och inte heller hur rabatter, gångar och dylikt skall 

anläggas eller vilka material som bör används. För att uppnå målet för en modern och 

funktionell trädgård som är lättskött för en barnfamilj är inte enbart gammaldags sorter 

förespråkade. Belysning kommer även att installeras i hela trädgården men finns inte med i 

arbetet. I ritningar som finns bifogade kan förekomma skillnader i skalan från verkligheten 

då inte gården är avvägd med mätinstrument på plats.  
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Metod 

Examenarbetets metod består av faktainsamling genom litteraturstudier och insamling av 

data från internet källor samt elektroniska arkiv. Tryckt material som återfunnits bevarat vid 

objektet har nyttjats samt intervjuer med objektets ägare och övrigt insatta och sakkunniga 

personer i närhet till objektet har gjorts. Bilder över gården har använts som en källa för att 

få en bild av trädgården i modernare tid.  

Information som samlats in berör objektet som helhet, dess historia, människoöde och dess 

position i landskapet. Information som använts för att stöda utförd planering över objektet 

Prästkulla gård handlar om trädgårdskonstens historia, gammaldags trädgårdar och växter 

med fokus på 1800-talet. För att anpassa objektets utformning till det moderna samhället och 

förenkla bl.a. skötsel har även tidigt 1900-tal studerats.    

Med hjälp av den information som tagits fram har till sist planeringarna gjorts som bekräftar 

teorin med att efterlikna en gammaldags trädgård. 

 

2. Prästkulla gård 

Fastigheten Prästkulla gård, beteckning 710-569-1-53 i lantmäteriverkets register, ligger i 

byn Prästkulla i Raseborgs kommun, tidigare Tenala kommun och Tenala socken. Prästkulla 

gård ligger cirka åtta (8) km från Tenala och tretton (13) km från Ekenäs centrum.   

Gården ägs av Axel Taube och tillsammans med Eva Taube driver de traditionellt jord- och 

skogsbruk. Gården omfattar cirka 850 hektar mark med både åkermark och skog inkluderat. 

I anslutning till gårdens huvudbyggnad finns en cirka fem hektar stor engelsk park och cirka 

fyra hektar trädgård.  

 

 

 

 

 

 Fig 1. 

Huvudbyggnaden sett från norr.  

17.11.2015
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2.1 Gårdens historia  

Prästkulla gård är ett medeltida frälsesäteri och en av de äldsta jordegendomarna som finns 

i Nyland och är ett välbevarat exemplar på såväl arkitektur som trädgård. För att säkerställa 

att gården bevaras och vårdas på ett korrekt sätt är den även en del av museiverkets byggda 

kulturmiljöer av riksintresse (RKY).  Gården är gammal och genom århundradena har den 

haft flera innehavare, släkterna som främst nämns under historiens gång är Ille, Giös och 

Taube som ärvt gården genom flera generationer. Nämnas bör dock att andra ägare även har 

förekommit under kortare perioder (Gustafsson 2008, 111). 

Första omnämnandet om gården hittas i Säterier och storgårdar i Finland I, där nämns en 

frälseman vid namn Waldemar som den första ägaren av gården (år 1290-1319). Herrgårdar 

i Finland I bekräftar utsagan då också där nämns Valdemar Ille i Heinelax under samma 

tidsperiod. (Nikander & Antell 1928, 344) År 1351 pratar man om Sigvald i Henelax men 

efter denna datering finns det inte mycket uppgifter förrän början av 1500-talet (Rosendahl 

2003, 58). Från museiverkets grundutredning och inventering från år 2003 över Nyländska 

sätes- och kungsgårdar från medeltid och 1500-tal kan vi läsa att släkten Ille brukat gården 

på 1500-talet (Rosendahl 2003, 58). I slutet på 1700-talet har gården genom giftermål 

övergått i släkten Taubes ägo och det är den än idag (Gustafsson 2008, 111). 

Gårdens namn har inte alltid varit Prästkulla, namnet har en egen historia innan vi kommer 

till dagens namn. På 1300-talet sägs gården ha varit uppkallad efter viken som ligger intill 

gården, Heimlax (Museiverket 2009) eller också Heinlax. År 1351 när Sigvald var brukare 

av gården tros namnet ha varit Henelax(SLS Huldén)eller Heinlaks(Nikula 1938, 231) och 

Fig 2. 

Vy över trädgården mot öster.  

17.11.2015
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år 1410 Heinelax (SLS Huldén). Under tiden Sigvald hade gården tros den ha ändrat namn 

till Prästkulla men det finns motstridiga uppgifter om exakta tidpunkter för övergångarna av 

vilket namn som används när (Rosendahl 2003). Året 1399 nämns gården eller området kring 

gården heta Præsthakulla, år 1409 Presthakulla och sedan år 1410 Prestkulla (SLS Huldén). 

Gamla kartor som finns bevarade stärker att Prästkulla ännu 1872 kallades för Prestkulla 

men samtidigt finns det kartor som redan 1695 skriver Prästkulla som det skrivs idag. Vi vet 

att kartor inte alltid är fullt pålitliga då de ofta skrivits och ritats in saker i efterhand.  

I närområdet till gården finns många ortnamn som har ett finskt ursprung som stärker att 

området kring havsviken från början haft en finsktalande befolkning, även gårdens namn 

(var. av Heinelax) tros ha ett finskt ursprung. (Nikander & Antell 1928, 343) 

Namnet Prästkulla kan föra tankarna till att gården en gång varit prästgård men vad man 

känner till så har det inte i funnits en enda prästgård i hela byn. En teori om hur namnet 

uppkommit är att byn Prästkulla under 1350-talet hörde till Sigvalds förläning där Sigvald 

hade förbindelse till Åbo domkyrka var han eventuellt var präst. Byn tros ha uppstått kring 

gården och namnet på både gården och byn kommer antagningsvis från den post Sigvald 

innehade. (Gustafsson 2008, 111)   

Gården vi ser idag består av det ståtliga karaktärshuset som uppfördes under slutet av 1600-

talet, men som ändrat utseende fler gånger sen dess. År 1868 förlängdes huset b.la med en 

veranda i norr som sedan ytterligare bytt utseende en gång innan den år 1925 byggdes om 

till hur vi ser den än idag. (Nikander & Jutikkala 1939, 87) Till gården har genom historiens 

gång dessutom hört flera närliggande gårdar t.ex. Gundby, Jordansby och Mail m.fl. samt 

talrikt med torp. (Gustafsson 2008, 50, 65, 101, 111 & 112) 

Gården hann tyvärr inte få sin planerade utformning då J.R.Taube avled i förtid. Han hade 

enligt Karl Wijnblads kända modellbok planerat en mangårdsbyggnad som skulle uppföras 

som fjärde byggnad vid den östra gaveln av gårdshelheten och bilda ett rektangulärt 

gårdscentrum. (Härö 1993, 429) Den planerade mangårdsbyggnaden var planerad att 

uppföras av sten i två våningar och göra helheten komplett (Nikander & Jutikkala 1939, 87) 

Ekonomibyggnader som finns på gården är bl.a. en stallbyggnad uppförd år 1780 som är 

symmetrisk och parallell med ladugården från år 1788. I den östra gaveln i mitten av de 

tidigare nämnda byggnaderna uppfördes år 1819 ett spannmålsmagasin som fungerade som 

reservoar för hela bygden. I norr byggdes i slutet av 1800-talet en gråstensladugård, intill 

uppfördes även år 1825 en mejeribyggnad och även en brännvinsbränneribyggnad uppfördes 
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under första hälften av 1800-talet. (Härö 1993, 429 & Nikander & Antell 1928, 346) Alla de 

tidigare nämnda byggnaderna finnas bevarade idag.  

 

 

 

Fig 3. 

Vy mot huset från söder. Gammal 

trädgårdsgång som satts igen på 

1950 talet. 

Prästkulla gårds arkiv

 

Fig 4. 

Utsiktplats över Heimlax viken. 

Prästkulla gårds arkiv
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3. Trädgårdskultur under 1800-talet 

Trädgårdskonsten och dess berättelser har en närmare 3000 år lång historia (Hobhouse 2002, 

6).  

I tidernas begynnelse hade människor inga trädgårdar, väldigt lite kultur fanns även i 

begynnelsen. Trädgårdskonstens historia har sin början när odlingen växer fram, när 

människor slutat vara nomader och slagit sig till ro. (Hobhouse 2002, 19) I historien nämns 

områden kring vattendrag, speciellt stora floder som de första odlarna. T.ex. Nilen, Tigris 

och Eufrat (Blennow 2009, 7). Vad en trädgård egentligen har varit och bestått av har också 

varierat mycket genom tiderna. Tidiga trädgårdar som t.ex. vid Nilen anses ha varit mer 

inriktad på odling av grönsaker och nyttoväxter medan avseendet med trädgård under 

medeltiden har varit en inhägnad med fruktträd (Flinck 2013, 12). 

Trädgårdskulturen under 1800-talet beskrivs ofta som elektrisk och präglas av de olika 

tidsepokerna ända från 1500-talet.  

1500-talet präglas av Italiens och Frankrikes renässansträdgårdar vilka var våra trädgårdars 

blomstringstid och pånyttfödelse efter det kaos som tidigare rått ute i Europa. 

Renässansträdgårdar var så kallade kvartersträdgårdar uppbyggda av axlar som bildade rum 

med olika odlingsväxter i. Rummen i trädgården ansågs vara en fortsättning på 

rumsindelningen som rådde inomhus i herrgårdarna. De olika rummen kantades ofta av både 

formklippta häckar och buskar och inuti kunde finnas skulpturer och andra 

trädgårdsdekorationer. 1500-talet och deras trädgårdar skulle vara bestående och skulle 

förmedla skönhet och rikedom. (Hobhouse 2002, 120-121) Versailles trädgård är det som vi 

idag oftast förknippar med renässansen inom trädgårdskonst (Hobhouse 2002, 153). 

Renässansen leder oss vidare in på 1600-talets barockträdgårdar eller den franska 

formträdgården som de också kallas där allting var symmetriskt och axialitet dominerade 

(Dunér & Dunér 2001, 96). I viss mån har både renässans och barock ansetts modernt under 

århundradet och de båda stilarna har tillämpats under 1600-talet(Flinck 1994, 39).  

I barockträdgården var varje detalj viktig och det var viktigt att det fanns balans i trädgården 

och ingenting stack ut (Flinck 1994, 40). Trots de strikta formerna så beskrivs barocken som 

harmonisk och lugn. Ett av trädgårdsidealen var ett vitt perspektiv över trädgården och det 

intilliggande landskapet. Trädgården byggdes upp av en huvudaxel och flera parallella som 
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bildade rum, smalare desto längre från gårdens centrum för att stärka det tidigare nämnda 

perspektivet. (Flinck 1994, 39) 

Rummen kantades ofta av låga buxbomshäckar och var fyllda med mönsterplanterade 

kvarter. Alléer var en av de absolut vanligaste synerna i en barock trädgård, de fanns både 

vid uppfartsvägar och i trädgårdarna. (Flinck 1994, 39) Alléträden var ofta formklippta för 

att visa att man hade tydlig kontroll över naturen. För att trädgården inte skulle förbli så 

tråkig då man hade full kontroll över alla trädgårdens element kunde man färga marken inne 

i de mönsterprydda kvarteren med bl.a. kol, tegelkross eller slagg för att pigga upp och ge 

liv. (Flinck 1994, 40)   

Köksträdgårdar och fruktträdgårdar gömdes in bakom murar eller häckar vilket var nytt från 

renässansen då blommor och nyttogrödor kunde odlas på samma områden (Flinck 1994, 40). 

Kanske den allra viktigaste utvecklingen under 1600-talet var explosionen av nya växter som 

kom till Europa. Tulpaner, narcisser och nya sorter av växter var så eftertraktade att 

människor försatte sig själva i konkurs för att få tag på dem. (Hobhouse 2002, 170) 

Växthandeln i Europa etablerade sig och var ett faktum. Handeln har kanske aldrig varit så 

stor som under 1600-talet (Hobhouse 2002, 184). Den enorma handeln förändrade Europa 

och dess trädgårdar. Växterna var under den här perioden så påtagliga att Europa kunde 

kallas exotiskt. Att samla växter var en uppskattad hobby och lite utav en tävling, i synnerhet 

för de kungliga och rika. (Hobhouse 2002, 190) För att sedan övervintra många av de 

exotiska växterna byggdes orangerier som snabbt blev en stolthet i trädgårdarna (Flinck 

1994, 42). 

Ett helt nytt inslag i hela trädgårdshistorien var även att nu planerade riktiga 

byggnadsarkitekter trädgårdarna istället för trädgårdsmästarna (Flinck 1994, 40). 

Växtexplosionen i Europa skapade många nya jobb som t.ex. botanister, författare, 

plantskoleägare eller konstnärer (Hobhouse 2002, 170). 

Under 1700-talet fortsätter barockens trädgårdar med samma utformning om än i något 

mindre format än tidigare (Flinck 1994, 47). Under 1700-talets början importerade man även 

växter från nordöstra Amerika och Europas trädgårdar ändrar än en gång radikalt i sitt 

utseende. Med den Amerikanska stilen avtog formklippta buskar och träd och det naturliga 

blev viktigt igen. (Hobhouse 2002, 190) 

Under 1700-talet förflyttar sig även trädgårdskonstens historia sig till England och den 

engelska landskapsparken. Hela Europa influerades under 1700-talet av den engelska 
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landskapsparken. I England anses den engelska parken var svår att urskilja från deras 

naturliga landskap, de är så lika. En bra anlagd engelsk park skall vara uppbyggd på ett så 

naturlig sätt som möjligt. En typisk engelsk park kan beskrivas som vidsträckt med gröna 

ängar och kullar, sjöar, mjuka former och arrangerade träddungar i landskapsbilden. Dock 

ser man tydliga kopplingar och särdrag från de anlagda jaktparkerna och trädgårdarna i 

Antikens Grekland och Rom. (Hobhouse 2002, 205) 1700-talet och den Engelska 

landskapsparken var även romantikens och nöjets tid så det byggdes lusthus, bryggor och 

kinesiska lusthus/tempel, ha-ha: er eller ha-ha-diken lite varstans. (Hobhouse 2002, 210-

212) 

Trädgårdskonstens utveckling under 1700-talet anses viktig eftersom den under den tiden 

ändrade både mål och mening för trädgårdarna (Hobhouse 2002, 243). Man analyserade 

funktionen och dess betydelse: ”till dess hade trädgårdskonsten först och främst varit ett 

arkitektoniskt stöd för byggnaderna” (Hobhouse 2002, 243). Till exempel väckte den 

engelska parken bl.a. intresset för allmänna parker som får sitt genombrott under 1800-talet 

(Hobhouse 2002, 243). 

Århundradet som följer beskrivs vanligen som elektriskt och för med sig många nyheter 

inom trädgården men även de flesta andra områden. En stor orsak till explosionen av nya 

trender var att det blivit lättare att får tag på tryckt material, ökning av trädgårdsböcker och 

skrifter var enorm under 1800-talet. (Hobhouse 2002, 246) 

1800-talet följer den så kallade tyska stilen och inspireras av både den franska 

formträdgården och den engelska landskapsparken.  Trädgården blev nu en blandning av 

romantiskt och naturnära med symmetriska och regelbundna planteringar. (Flinck 1994, 92) 

Trädgårdarna influerades även av många repriser från de tidigare århundradenas stilar och 

element (Hobhouse 2002, 246). Många trädgårdar behöll vissa delar av den befintliga 

trädgården eller planterade mer träd för att ändra utseendet eller ändrade endast på gångarnas 

former. (Flinck 1994, 92).  

Många trädgårdar beskrevs som färgsprakande med starka kontraster under 1800-talet. 

Kontrasterna i trädgården tros vara en fortsättning på inredningen i hemmen. Trädgårdarna 

fylldes av kontraster i både färg och formspråk, växter med olika färg placerades bredvid 

varandra och likaså träd och buskar med olika form. Starka färger var en stor trend, gult, lila, 

blått och rött var väldigt vanligt i en och samma rabatt. (Flinck 1994, 92) Senare under 1800-

talet var det vanligt att man grupperade växter och de fick ta över större områden vilket 
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aldrig gjorts innan. Med grupperade växter skapades mönster, ofta symmetriska sådana i 

rabatterna. (Flinck 1994, 93)  

En viktig del och kanske den mest centrala under hela 1800-talet är trädgårdens nya växter. 

Nya växter kom från hela världen och sortimentet med växter ökade med tusentals nya arter 

och sorter, även nya härdigare sorter för kallt klimat i norr lanserades. (Flink 1994, 92 & 

Hobhouse 2002, 246) Barrträd vi aldrig sett förut kom in i vår kultur, lövträd med hängande 

växtsätt var nytt och likaså blommande buskar. Nya växter som kom in i våra trädgårdar var 

bl.a. Lärk, rhododendron och hortensia. (Hobhouse 2002, 246) Med de nya växterna kom 

även många träd och andra växter som inte klarade av sitt nya klimat så under mitten av 

1850-talet får växthus eller drivhus sitt genombrott, även vinterträdgårdar är otroligt 

populära (Flinck 1994, 93-94). Vinterträdgårdar blir så omtyckta att vistas i under 1800-talet 

att de konkurrerar med biblioteken och andra sällskapsrum i herrgårdarna (Hobhouse 2002, 

270). 

På många herrgårdar kan det även finnas flera olika växthus med lite olika funktioner för att 

klara av den enorma produktionen av både blommor och nyttoväxter som rådde under 1800-

talet. Odlingen av växter under 1800-talet var så mångsidig att växthus med t.ex. olika 

temperatur, luftfuktighet eller ljusförhållanden behövdes. (Flinck 1994, 98) 

I köksträdgården på herrgårdarna satsar man stort på att expandera sina odlingar och sälja 

ett överskott till den växande befolkningen. Odlingen var systematisk och stora 

fruktträdgårdar anlades med t.ex. Äpple men även områden med röda, vita och svarta vinbär 

anlades. Under 1800-talet upptäcktes även de söta krusbären och att rabarberns stjälk var 

ätlig så de odlades också flitigt, likaså odlades hallon, jordgubbar och smultron 

kommersiellt. (Flinck 1994, 96)  

Köksträdgårdarna innehöll grönsaker i en mängd olika sorter som aldrig setts tidigare. En 

orsak var en ökning bland fröleverantörer och det blev då lättare att få tag på olika sorter. 

Morötter, kålrabbi och blomkål är några exempel på grönsaker som kunde finnas i olika 

utformning och färg. En annan viktig sak var att odla grönsaker så att de fanns att skörda 

under större delen av året. För att kunna odla en stor del av året användes växthus både för 

att driva upp plantor och odla dem under vintertid med hjälp av värme från t.ex. gödsel som 

plantan täcktes in med.(Flinck 1994, 98) 



 

 

10 

Både i växthusen och köksträdgården odlade man under en stor del av året även blommor, 

snittblommor och andra krukväxter. Blommor var en viktig del av herrgården och 

snittblommor var en viktig del av inredningen. (Flinck 1994, 98) 

 

4. Gammaldags växter 

Alla trädgårdar har en historia, den har bara varierande längd. Att komma ihåg är att den 

egna trädgården är personlig och viktig för var och en, varje trädgård har en historia även 

om den är anlagd för ett år sedan. (Flinck 2013, 13) 

En trädgård med anor är en viktig del av vårt kulturarv och vår byggnadskonsthistoria. 

Problemet med en trädgård är att det är en värld som snabbt förändras, dels för att det är en 

levande miljö men också för att en trädgård är beroende av omsorg. (Ilminge 2002, 9) En 

trädgård räknas således vara gammaldags ”redan” när den är över hundra år gammal. Hundra 

år är i sig eller inom historien inte så gammalt men för ett enskilt växtexemplar är det en 

väldigt lång livslängd och de flesta växter uppnår aldrig den åldern. Trots det enskilda 

exemplarets livslängd lever dock växter ofta kvar i trädgården en längre tid ändå genom 

frösådd eller föryngring/delning av plantor. (Stuart 1999, 8)  

Utvecklingen inom trädgårdshistorien är enorm sedan 1500-talet och växter har ständigt 

ändrat, vissa är kända och finns kvar än idag medan vissa sorter försvunnit helt ur utbudet 

för länge sedan. Att anlägga en ”gammaldags trädgård” och göra det ”korrekt” i dagens läge 

kan vara svårt beroende på tillgång av gamla sorter. Experter menar dock att vid anläggning 

av gammaldags trädgårdar är sorten inte det viktigaste, det är många gånger bättre att 

använda sig av härdigare eller mer utvecklade sorter som har bättre egenskaper och är 

anpassade för dagens värld. (Stuart 1999, 8-9)  

För arbetet har gjorts växtlistor med ett urval av tidstypiska växter från 1500-talet till 1800-

talet, det för att visa vilka växter som funnits tillgängliga under 1800-talet men även vilka 

som är äldre och således även gammaldags. För att se växtlistorna se bilagorna 1 & 2.  

 

5. Trädgårdens element  

Arkitektritade trädgårdar under 1800-talet var många och likaså trädgårdsmästare och 

arbetare i dem. Med den insikten kan vi förstå hur de praktiska och tidskrävande 
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arrangemangen, som skötsel och underhåll fungerade i en trädgårdsanläggning av äldre 

utformning. (Hobhouse 2002, 251) 

Århundradet sägs vara motsägelsefullt med sina trädgårdselement då de tydligt inspireras av 

tidigare epoker och det mesta endast är en modernare variant (Hobhouse 2002, 251). Trots 

repriser kan vi ändå se flera nya element som utvecklades av den explosion nya växter och 

material som trädde in i trädgårdarna (Hobhouse 2002, 246). 

Under 1700 och 1800-talen var det många som uppfattade trädgårdar och trädgårdskonsten 

att vara konst. Motiveringen var att trädgårdar innehöll allt från skulpturer, arkitektur, måleri 

till poesi och musik om man så ville. Om huruvida trädgården kan klassas som konst har 

kritiserats och bedömts både före och efter denna tid och diskuteras från fall till fall än idag. 

(Dunér & Dunér 2001, 176-177). 

Herrgårdarna och deras trädgårdar var under 1800-talet ofta indelade i tre delar vilket tydligt 

kan ses på gamla ritningar och avbildningar men nämns mer sällan i litteraturen. Trädgården 

bestod av en Engelsk park, en formträdgård och en stor nyttoodling (Flinck 1994, 90-91).  

Kapitlet behandlar således om utvalda trädgårdelement inom ovannämnda kategorier med 

anslutning till Prästkulla gård och berättar om elementens historia.  

 

5.1  Formträdgård  

Formträdgårdar kan i historien även nämnas som fransk trädgård eller barockträdgård och 

är egentligen ett samlingsnamn för symmetrisk och regelbundet utformade trädgårdar 

(Dunér & Dunér 2001, 97). Mest förknippat med formträdgården torde idag vara Versailles 

med sin vidsträckta areal, axialitet, påkostade parterrer och fontäner m.m. Formträdgården 

visade under sin storhetstid att man hade makt, men trots att den först endast fanns i stora 

anläggningar har den spridit sig vidare till väldigt många och betydligt mindre gårdar. 

(Dunér & Dunér 2001, 97-98).   

Dominerande inslag i formträdgårdarna är kvarter med geometriska och regelbundna former 

(Dunér & Dunér 2001, 97). Men under 1800-talet ville man ha geometri samtidigt som man 

även ville bryta de raka linjerna så kvarter kunde fyllas med kontrastfulla mönster, 

konstraster mellan både färg och form var ett viktigt inslag. Utgångspunkten för trädgården 

kunde nu vara symmetrisk men innefattade gångar som var böjda eller rundade så att mönster 

bildades i kvarteren. (Flinck 1994, 92) 
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Trädgården skulle även nu på ett snyggt sätt beblanda sig med den övriga naturen så de 

tidigare formklippta träden som hängt med sedan 1600-talet slutade nu skötas och klippas. 

Gården skulle grönska och inge ett lugn så många byggnader doldes nu istället med 

friväxande träd och klätterväxter. Den friväxande stilen av buskar fick även utgöra övergång 

mellan formträdgården och den engelska parken. (Flinck 1994, 92) 

Detaljer så som lusthus, tempel, orangerier, skulpturer och snäckor var andra viktiga inslag 

i trädgården (Flinck 1994, 92-93). Trädgården skulle vara utsmyckad med flera olika 

trädgårdsprydnader och blommor (Flinck 1994, 102). Blommor och blomsterplanteringar 

var även ett nytt inslag under 1800-talet och rabatter med kontraster och avancerade mönster 

anlades friskt (Flinck 1994, 93). 

 

5.1.1 Gångar 

Gångar har länge varit ett naturligt inslag i våra trädgårdar både i små trädgårdar och på stora 

herrgårdar. Under århundradena har gångarna i trädgårdarna sett väldigt olika ut beroende 

på samhällsklass och tillgängliga material. Uppkomsten av gångar tros komma från deras 

praktiska egenskaper, gångar visar vägen i trädgården och leder från en del av trädgården till 

en annan och låter dig gå torrskodd etc. Från början har gångar bara varit upptrampade stigar 

i terrängen och trädgårdsgångens botten var då lera, senare har man börjat anlägga gångar 

och gårdsplaner med sand, grus och singel. Först under början på 1900-talet började 

stenlagda gångar titta in i trädgårdarna, först natursten som kalksten och skiffer och sedan 

olika varianter på cementplattor. (Ilminge 2002, 206) 

I Fomrträdgårdar har ibland gångar anlagts enbart för att skapa mönster och har då inte varit 

ett naturligt vandringsstråk i trädgården (Ilminge 2002, 206). 

I Frankrike pratar man om Point De Vue vilket betyder siktlinjer. Siktlinjer har alltid varit 

viktiga i trädgården och i synnerhet formträdgården. Gångar skapar lätt och med fördel 

ledande siktlinjer. Siktlinjer kan också skapas med hjälp av alléer och trädplanteringar men 

även med anlagda öppningar i landskapet. Siktlinjer skapas även med att placera ut vackra 

föremål i trädgården för att dra till sig blickfånget och skapar då även siktlinjer. (Dunér & 

Dunér 2001, 287) 
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5.1.2 Rabatter och blommor      

Tusentals nya växter trädde in i våra trädgårdar under 1800-talet och kom främst från 

Amerika, men en del även från Asien (Flinck 1994, 91). Från Amerika kom bl.a. barrväxter, 

dahlia, fuchsia, orkidéer, ormbunkar och rhododendron, Asien hämtade med sig liljor, 

löjtnantshjärta och åter blommande rosor (Flinck 1994, 91 & Hobhouse 2002, 245). Andra 

växter som nämns är blommande buskar som hortensia, robinia, syrener, rödblommig 

hagtorn och träd med hängande växtsätt (Flinck 1994, 93). 

De nya växterna som det nya århundradet förde med sig hämtade även många nya tankesätt 

och trender om vad man kunde använda trädgården till och hur den skulle utformas (Flinck 

1994, 92). 

Den ökade mängden växter väckte intresset för att göra blomsterarrangemang och så föddes 

rabatterna, de tar även till stor del över parterrerna som tidigare dominerat (Dunér & Dunér 

2001, 309). Rabatterna var i början ett enda virrvarr av växter men blev snabbt vackra 

skapelser med geometriska mönster eller former av stjärnor och andra tänkbara figurer 

(Flinck 1994, 93). I rabatterna samlades även nu växter av samma sort i grupp, det var något 

nytt som vi inte sett förut (Dunér & Dunér 2001, 309).  

För att rabatterna skulle vara fina under hela växtsäsongen användes en stor del 

utplanteringsväxter som ständigt byttes ut för att rabatten inte fick ändra utseende (Flinck 

1994, 93). För att skapa den allra vackraste rabatten planterades växter med störst kontrast 

mot varandra, växter med hängande växtsätt kunde gärna placeras bredvid växter med rakt 

växtsätt. Populära färgkombinationer var t.ex. gult och lila eller rött, vitt och blått, även 

silvriga och brokiga växter uppskattades. (Flinck 1994, 92) Växter med nämnda färger kunde 

vara lila heliotrop, gul toffelblomma, blå lobelia och röda pelargoner. Andra växter som 

typiskt användes under 1800-talet kunde vara zinnia, dahlia, begonia, petunia och praktsalvia 

etc. (Hobhouse 265) Ett- och tvååriga växter som solrosor, reseda, vallmo och blåklint etc. 

användes också mycket i rabatterna (Ilminge 2002, 102). Även uppstammade buskar som 

t.ex. vinbär eller krusbär kunde planteras i rabatterna (Ilminge 2002, 97).   
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Under 1800-talet blev även så kallade tapetgrupper med exotiska växter en stor trend. De 

var upphöjda/lättkupade cirkelformade rabatter med färgstarka och exotiska växter, blandat 

med inhemska växter som placerades i avancerade mönster, i mitten kunde det finnas solur, 

skulpturer eller något annat vackert ting. Oftast var dessa rabatter placerade framför huset 

men kan återfinnas lite varstans i trädgården. (Dunér & Dunér 2001, 352 & Flinck 1994, 93) 

Trots att det använts en stor del utplanteringsväxter tros ändå mindre trädgårdsanläggningar 

utan växthus inte ha följt trender till fullo utan använt en hel del perenner och fortfarande 

haft kvar sina perennrabatter (Hobhouse 2002, 264).  

I vanliga och mindre trädgårdar har blommor inte alls eller mycket lite odlats ända framtill 

1900-talet då de varit för dyrt (Ilminge 2002, 102 & Stuart 1999, 21). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5.1.3 Solrundning 

Solrundning, rundel eller blomsterrundel är den rabatt som ofta är gårdens paradrabatt. 

Rabatten är alltid rund och ligger framför husets infart mitt ute i sanden eller gruset. (Dunér 

& Dunér 2001, 341) Rundelns funktion har varit den samma som dagens rondeller, att ta sig 

runt med häst och vagn och nu med bil. För att rymmas in på gården med häst och vagn bör 

rundeln var minst ca. Tre meter i diameter och gårdsplanen bör vara minst tio meter bred. 

(Ilminge 2001, 129) Rundlar har anlagts sedan 1850-talet och är ett välbevarat inslag på 

gamla gårdar (Dunér & Dunér 2001, 342). 

 

Fig 5. 

Paul Morsing poserar vid en 

Tapetgrupp med ricin. 

Prästkulla gårds arkiv

 



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabattrundeln brukade bestå av både ett och två åriga växter, perenner och lökväxter, ibland 

fanns det även utplanteringsväxter och kryddväxter. Ett mål med rundeln var att den alltid 

skulle vara vackert och att något blommar över hela säsongen. Typiskt för rundlar under 

1800-talet var att växterna hade starka och klara färger, gärna kontrastfärger. (Ilminge 2001, 

129)    

Blommorna i rundeln placerades ofta så att de högsta växter fanns i mitten och så gick de i 

storleksordning ut mot kanterna. I mitten av rundeln planterades även i vissa fall en större 

växt, det kunde vara t.ex. ett fruktträd eller en vacker rosenbuske. Längst ut hade man ofta 

kantväxter som t.ex. reseda, lavendel eller vinteriberis. Runt rundelns yttersta kant löper ofta 

en smal kant (ca. 25 cm) av gräs för att underlätta skötseln, ge ett prydligt intryck och rama 

in området. För att ytterligare underlätta skötseln (främst vid stora rundlar) kunde rundeln 

ha smala sandgångar (ca. 50 cm breda) som löpte igenom dem. Gångarna som löpte i rundeln 

kunde även vara stenbelagda. (Ilminge 2001, 129)   

 

5.1.4 Gräsmatta & äng 

Gräsmattor har funnits sedan medeltiden i klosterträdgårdar men liknar det vi idag känner 

till som vildängar. Den klippta gräsplanen som vi idag associerar med gräsmatta blev allmänt 

känd först under 1700-talet men den var fortfarande inte lika kortklippt och välskött som 

idag. (Dunér & Dunér 2001, 120). Först under slutet av 1800-talet kom den trend som är 

jämförbar med dagens gräsmatta, nämligen prydnadsgräsmattan (Ilminge 2002, 199). 

Fig 6. 

På Prästkulla har det sedan länge 

Funnits en rundel att ta sig runt. 

Prästkulla gårds arkiv
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Gräsmattan tros ha introducerats för att minska på arbetet i köksträdgårdarna och rabatterna 

som var väldigt skötselkrävande. För att sköta gräsplanerna drog man nytta av fåren som 

kunde beta där men även lie användes för att hålla gräset kort. (Dunér & Dunér 2001, 120)  

Utformningen av gräsmattor har genom historien sett lite olika ut. Stora och mjuka former 

har varit vanliga under 1800-talet medan det under 1700-talet har varit kvadratiska eller 

rektangulära former med raka axlar emellan och en rak huvudaxel. Former som vi känner 

igen i trädgårdar är runda, hjärt-, stjärn- och njurformade. (Ilminge 2002, 199 & Häyrynen 

2001, 14-16) 

Ibland vid arkitektritade villor och gårdar anlades även äng, inspirationen kom från den 

engelska landskapsparken och ansågs vara nationalromantisk. Idén om att anlägga ängar 

kom kanske ändå inte helt och hållet från landskapsparken eftersom ängarna som anlades 

efterliknar blomsterängar och blomsterbruk. (Ilminge 2002, 199) Före de anlagda 

gräsmattorna och ängarna, under medeltiden, berättar historien om vildängar, som kan var 

lite olikt utformade men har funnits i någon form i de flesta trädgårdar. Under slutet av 1800-

talet görs ett försök att blåsa liv i den gamla trädgårdsformen och en del vildängar anläggs 

men får inget verkligt genombrott. (Dunér & Dunér 2001, 120 & 386-387) 

Gräsmattor har haft olika användnings områden genom tiderna och de har även nyttjats för 

nöje så som krocket, fjäderboll, kull och andra springlekar. Även kurragömma har lekts i 

trädgården. Att promenera runt i trädgården och på ägorna var ett av de vanligaste nöjena 

under 1800-talet. (Flinck 1994, 75, 68, 71) Ett annat nöje som anlades, främst för barn, var 

labyrinter. Labyrinter kunde göras med brädor eller stenar som placerades i en labyrintisk 

form på marken. (Dunér & Dunér 2001, 197) Sedan utvecklades i England labyrinten med 

att bestå av tät- och högväxande häckar och det blev förebilden för resten av Europa. De täta 

och höga häckarna gjorde nu labyrinten även till en lekplats för vuxna. (Dunér & Dunér 

2001, 197 & Flinck 1994, 23) 

 

5.1.5 Träd och Alléer 

Alléer är gamla inslag i gods och gårdsmiljöer och har haft som uppgift att utgöra 

huvudaxeln i landskapet och visa vägen till gårdens huvudbyggnad. Alléer tros ha kommit 

till mäktiga gårdar i Sverige på 1600-1700-talet i samband med barockens formträdgårdar 

och har på 1800-talet vandrat vidare till prästgårdar, större gårdar och större bondgårdar. 

(Dunér & Dunér 2001, 23). Alléer har beroende på gård och dess storlek ofta haft olika 

utformning (Ilminge 2002, 186).  
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En allé är vanligen träd på båda sidor av en väg eller stig men det kan också förekomma på 

endast ena sidan (Ilminge 2002, 186). Alléer kunde även vara formklippta häckar av t.ex. 

buxbom eller hårt beskurna lövträd som bildar en stamhäck (Dunér & Dunér 2001, 23).  

Vilka trädslag som användes som alléträd har varierarat efter geografisk plats men även efter 

storlek på gården, en större gård krävde större trädsorter. Vanligt använda trädslag vara t.ex. 

lind, alm eller ask i de sydligare regionerna och poppel, rönn, björk eller hägg i de norra 

regionerna. (Ilminge 2002, 186 & Dunér & Dunér 2001, 23) En inte lika vanlig form av 

alléer och som egentligen inte slagit igenom men förekommit i Sverige är fruktträdsalléer, 

det är vad namnet säger, en allé uppbyggd av fruktträd (Ilminge 2002, 186).  

Under 1800-talet trädde även en motvilja mot raka och symmetriska former in vilket 

resulterade i att trädgården skulle vara friväxande och alléer, träd och andra växter slutade 

formklippas och beskäras(Flinck 1994, 92). Eran för det friväxande varade dock inte länge, 

redan på 1870-talet innehöll trädgårdarna minst en framklippt buske och vid sekelskiftet 

bestod trädgården av nästan enbart formklippta växter.(Stuart 1999, 77) 

En ny trend som växterna under 1800-talet förde med sig var att anlägga arboretum, så 

kallade trädsamlingar med de nya sorter som anlände(Flinck 1994, 92). Arboretumen som 

anlades under 1800-talet anlades främst för att sprida kunskap kom främmande kulturer och 

natur (Dunér & Dunér 2001, 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. 

Gammal allé. 

Prästkulla gårds arkiv
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5.1.6 Sittplatser 

Grunden för en trädgård har sedan långt tillbaka varit att plantera träd. Träden har varit till 

stor nytta för att de ger skugga både för människor och djur men även för växter. (Hobhouse 

2002, 18) Skuggan är det som jagats för att på platsen kunna utforma en sittplats som är 

behaglig när solen lyser starkt och värmer. Sittplatser för att undkomma skugga har sitt 

ursprung i sydligare länder med ett varmare klimat men har sakta vandrat in i varje trädgård 

även hos oss.  (Hobhouse 2002) 

På herrgårdar var det tidigare väldigt viktigt att man skulle sitta på rätt plats i trädgården så 

bord och stolar kunde finnas lite varstans i trädgården, i bersån, på gårdsplanen, under 

tillfälliga tält eller vi lusthus etc. Herrgårdsfolket valde sittplats efter väderlek och aktivitet. 

(Flinck 1994, 68)  

Sittplatser har använts för många olika ändamål under sommarmånaderna då människor 

vistades utomhus. Att dricka eftermiddags té, kaffe eller punsch var en av de mest 

uppskattade sysselsättningarna för de olika sittplatserna men även riktiga måltider har tagits 

in i bersåer och lusthus. Kvinnor har arbetat och gjort dagliga sysslor som handarbeten och 

hushållssysslor under skuggan på de olika sittplatserna, att läsa böcker i skuggan av bersån 

var även ett populärt nöje. (Flinck 1994, 71) 

En klassisk sittplats under 1800-talet är bersån som tros härstamma från 1600-1700-talets 

boskéer som var ett mer avancerat trädgårdsrum(Ilminge 2002, 160). Bersån blev dock 

snabbt omtyckt och spred sig till alla stånds trädgårdar(Dunér & Dunér 2001, 46). Bersåer 

är cirkelformade eller fyrkantiga sittplatser som är skyddande för stark sol av lövfällande 

buskar som oftast är formklippta(sällan friväxande). Ibland jämförs bersån med lövsalar som 

går under samma principer som bersån men då omfamnas man av träd.  Lövsalar är 

trädgårdsrum med lövträd som ger både väggar och tak och kan även kombineras med olika 

klätterväxter. Vanliga buskar och träd som använts vid bersåer och lövsalar är T.ex. syren, 

hagtorn, måbär, lind, alm, hägg och rönn och till och med vinbär. (Ilminge 2002, 160)  

Klätterväxter i lövsalar kunde vara klätterrosor, klematis eller vildvin(Dunér & Dunér 2001, 

47) 

För att kunna njuta och sitta ute i trädgården och i bersåer etc. behövdes det trädgårdsmöbler 

och de slog igenom under 1700-talet (Dunér & Dunér 2001, 369). Sittmöjligheter hade 

tidigare funnits i trädgårdarna men nu gjordes möbler som gick att flytta runt efter behov. 

Trädgårdsmöbler som soffor, bänkar, stolar, bord och gungor byggdes i trä och målades vita, 
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något senare tillverkades även möbler i gjutjärn. De som inte hade råd eller möjlighet att 

skaffa trädgårdsmöbler flyttade under helger och  högtider ut sitt ordinarie möblemang i 

trädgården. I samband med trädgårdsmöblerna introducerades även parasoll som 

möjliggjorde sittplatser på soliga platser av trädgården. (Dunér & Dunér 2001, 47 & 369) 

Sittmöbeln som använts före de portabla möblerna kallas för grässäte eller mull/torvbänk 

och är precis vad det låter som, en bänk eller soffa som byggts av torv, jord och tegel etc. på 

önskad plats i trädgården. Grässäten täcktes med gräs och smyckades även ofta vackert med 

blommor. (Dunér & Dunér 2001, 121 & Flinck 1994, 76) 

 

5.1.7 Trädgårdsprydnader 

Trädårdsstilen som rådde under slutet av 1800-talet ansågs på många håll som konstlad och 

onaturlig då de innehöll inte bara väldiga rabatter utan även en mängd olika 

trädgårdsprydnader (Ilminge 2002, 105). Vanliga trädgårdsprydnader i den överväldigande 

trädgården kunde vara smidesstaket, snäckor, stenar, solur och till och med levande djur 

(Flinck 1994, 102-103).  

Vita stora snäckor var populärt under slutet av 1800-talet och rabatterna i de fina 

trädgårdarna kantades flitigt med dessa, där man inte hade råd målades stenar vita och skulle 

motsvara detsamma (Ilminge 2002, 105). Andra små prydnader som kunde finnas runt om i 

trädgården och i rabatterna var små söta skulpturer i former av olika djur. Stora och historiskt 

avbildade skulpturer var nu ute ur bilden (Flinck 1994, 102-103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. 

Rundel med spegelklot. 

Vy mot öster, stall,  

ladugård och spannmålsmagasin 

skymtar i bakgrunden. 

15.11.2015

 

Fig 9. 

Gammal grindstolpe 

På gården 

15.11.2015
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Solur och spegelklot var populära prydnader som oftast placerades på en paradplats, i mitten 

av en rabatt, gärna en rundel under 1800-talet (Flinck 1994, 102).  

Staket har funnits i olika utformning i så gott som alla trädgårdar under århundradet. Det 

rödmålade trästaketet fanns kvar i viss mån under 1800-talet men övertaget hade definitivt 

olika järn och gjutjärns staket. (Flinck 102 & 104)   

Ett alternativ till synliga staket i trädgårdar där djur betar är HA-HA-Diken som har sitt 

ursprung redan på 1600-talet i Frankrike men blev omåttligt populära på herrgårdar i bl.a. 

England och Sverige under 1700-talet (Dunér & Dunér 2001, 130). 

Ha-ha-diket är ett djupt dike grävt i slutet av trädgården, där betesmarker tar vid. Diket finns 

för att hålla djuren utanför trädgården och som synvilla för att förlänga trädgården dvs. inget 

staket är synligt i landskapsbilden. För att ytterligare gömma denna gräns kunde även buskar 

plantera i diket. (Dunér & Dunér 2001, 130) 

Ha-ha-diken kallas även aha-diken, namnet kan kanske ha betydelse för hur diket upplevs 

av betraktaren. Aha-aha kan komma från förvåningen då du strövar i trädgården och 

upptäcker diket och Ha-ha har jag hört vara alternativet då herrgårdsfolket står uppe vid 

parterrerna och ser sina gäster trilla ner i det kamouflerade diket och ser det som ett 

trädgårdsnöje. (Dunér & Dunér 2001, 129)  

I Slutet av 1800-talet var flaggstänger och en hissad flagga en uppskattad trädgårdsprydnad. 

Flaggstänger kunde placeras på en liten höjd en bit från huset eller på balkonger. (Flinck 

1994, 102) 

I samband med växthusen och tillgången till exotiska träd och växter blev det populärt att 

under slutet av 1800-talet ha trälådor med pomeransträd i utplacerade i trädgårdarna. Även 

krukor och urnor i olika material med utplanteringsväxter i var en vanlig syn. (Flinck 1994, 

103-104)   

Pergolan är ett vanligt inslag i trädgårdar vi känner till idag men har inte varit ett självklart 

inslag i våra trädgårdar då behovet av skydd och värme inte varit nödvändigt. Pergolan har 

funnits redan före 1500-talet och i medelhavsområdena har man odlat olika klätterväxter på 

dessa. Under några århundranden föll pergolan i glömska och återupptäcktes i norra Europa 

först under 1800-talet och hade sin storhetstid tillsammans med funkisen under 1900-talet. 

(Dunér & Dunér 2001, 278-278) 

Ett inslag som ansågs göra trädgården attraktiv och utsmyckad var levande fåglar som duvor, 

påfåglar, svanar och kalkoner. Husen fåglarna bodde i, burar, svanhus och anktempel etc. 
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utformades som attraktioner och liknade ofta t.ex. kinesiska tempel eller gårdens lusthus. 

(Flinck 1994, 76) 

Lusthus har funnits i kungliga trädgårdar sedan 1500-talet men är inte vanligt förekommande 

i herrgårdsträdgårdar före på 1700-1800-talet då de återfinns i nästan varje landskapspark 

(Flinck 1994, 74). Lusthusen ersatte den tidigare omtyckta bersån och beskrivs även ibland 

för just berså. Lusthusen har använts som vackra sittplatser för frukost, middag och téstunder 

som eventuellt varit av det finare slaget. (Dunér & Dunér 2001, 212)  

Lusthusen har ofta varit exotiskt utformade med inspiration från tempel, gotiska kyrkor och 

kinesiska byggnader m.m. (Flinck 1994, 76), begräsningar för utformningen av lusthusen 

har varit få och de har kunnat se ut nästa hur som helst(Dunér & Dunér 2001, 214). 

Under sommarmånaderna har tält varit ett alternativt lusthus som kunde ställas upp var som 

helst i trädgården, trots att det ansågs tillfälliga stod det ofta på samma plats under hela 

säsongen (Flinck 1994, 71).  

Andra små byggnader som funnits i trädgårdarna för att roa herrgårdsfolket har varit Trädhus 

och paviljonger (Dunér & Dunér 2001, 372 & 276). 

 

5.2 Nyttoträdgård 

Att bruka jorden för nytta har gjorts för sin nödvändighet sedan urminnes tider. I 

Skandinavien har mark och skog brukats redan 3000–1500 år f.Kr. innan man på 

vikingatiden (år 800-1050) tog tills sig att odla mer systematiskt och i närheten av boendet. 

Under medeltiden utvecklats odlingen enormt och kunskap om att odla sprider sig. Med 

större kunskap ökar även grödor att odla avsevärt och nyttoträdgården blir allt intressantare 

och utvecklas än idag. (Flinck 1994, 13-15) 

 

5.2.1 Fruktodling 

De första odlingarna av fruktträd benämns som äppelgårdar i början av medeltiden(ca. år 

400- e.Kr.) och fruktträdgårdar nämns inte förra flera hundra år senare, på sen medeltid(ca. 

år 1300- e.Kr). När fruktträden vandrat in i de skandinaviska trädgårdarna är oklart men de 

tros ha kommit ympade sorter redan under vikingatiden ca.700-1100 e.Kr. och förädlade 

sorter något tidigare. (Hansson & Hansson 2016, 39) Äpple tros ha varit det dominerande 

fruktträdet under tidig medeltiden och lite senare kan vi se päron, körsbär, krikon, slån och 
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valnöt. Under den sena medeltiden på 1400-talet kommer plommon och kvitten. (Hansson 

& Hansson 2016, 40) 

Fruktlundar är en bekräftad odlingsform sedan 1700-talet. Fruktträd odlades på betes och 

ängsmarker som ofta var steniga och svårodlade och inte kunde nyttjas till fullo på annat 

sätt. Även i åkerkanter och skogsbryn kunde fruktträd planteras. Fruktlundar var uppskattade 

eftersom det gav både frukt att äta men även djurfoder.  Idag kan man se spår av dessa i form 

av dungar och snår eller enskilda träd som växer på obestämda och fortfarande svårodlade 

marker. Frukter som odlades på dessa marker var bl.a. plommon, körsbär och krikon men 

även aplar kunde förekomma. (Ilminge 2002, 74)  

Under slutet av 1800-talet blev fruktträden värdefullare och förädlade sorter började odlas i 

trädgårdar. På stora gårdar, herrgårdar och prästgårdar odlade man frukt i raka rader på stora 

ytor och sålde sedan frukten som gav en bra vinst. (Ilminge 2002, 74)  

Fruktträden som odlades var värdefulla och stor vikt lades vid att få dem att trivs. Förutom 

gynnande västförhållanden gällande läge och jord etc. planterades ofta läplanteringar en bit 

bort för att ge maximalt med skydd åt de känsligaste sorterna. Läplanteringarna var oftast 

häckar av gran, tall, hagtorn, oxel eller sibirisk ärtbuske. Lövträd har sällan använts för detta 

ändamål och än mer viktigt att inte löv- och barrträd blandas i en läplantering. Sorter som 

ansågs extra känsliga var bl.a. äpple och päron.  

Under 1800-talet när fruktträden flyttat in på gårdar och i trädgårdarna planterades fruktträd 

ofta i anslutning till köksträdgårdarna. Fruktträden planterades i ytterkanten av 

köksträdgården som en ram runt odlingsbäddarna i mitten. I kanten planterades även 

bärbuskar och blommor. (Ilminge 2002, 77)  

Från mitten av århundradet blev det populärt med formfruktträd, så kallade spaljerade 

fruktträd och ibland kunde det även finnas en frukttunnel. Träd som spaljerades var 

vanligtvis äpple och päron men det kunde även finnas körsbär och plommon. Spaljéerna var 

oftast anlagda på en södervägg så ibland odlades även persika och aprikos på vägg i 

Skandinavien. (Ilminge 2002, 89) 

Trädgårdar runt 1900-talet bytte inriktning för fruktträden totalt. I början av 1900-talet var 

antalet träd det viktiga, det skulle vara många träd. Nu planterades även träden i raka rader 

eller i förband. Raderna bestod av öppen jord för att underlätta skötseln, jorden brukades 

sedan med häst. (Ilminge 2002, 76). I den öppna jorden kunde planteras vårlökar(Ilminge 

2002, 78). Viktigt var även att varje rad bestod av endast en sorts fruktträd. (Ilminge 2002, 
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76). Fruktträd användes även i vissa fall som alléträd vid infarter och som spaljéträd med 

olika utformning (Ilminge 2002, 77). 

 

5.2.2 Köksträdgård 

Köksträdgård eller kålgård tros vara den äldsta formen av trädgårdar som anlagts. 

Köksträdgårdar har funnits sedan urminnes tider när människa slagit sig till ro och börjat 

bruka jorden. (Hansson & Hansson 2016, 11) Köksträdgårdar har funnits redan under den 

förhistoriska tiden men det är något av en bristfällig källa då tryckt material är väldigt litet 

och många saker inte kan bekräftas. Under 200-talet blir ristningar på runor allt vanligare 

och vi kan då börja tyda spår från historien. Under vikingatiden (år 800-1050) har det funnits 

något som är jämförbart med inhägnader och odlingar men hur de sett ut och varit uppbyggda 

är oklart, en teori är att de liknar medeltidens kålgårdar fast förenklade. (Hansson & Hansson 

2016, 25) 

Ända fram till 1600-talet odlade man prydnadsväxter, nyttoväxter och köksträdgårdsväxter 

i samma anläggningar men i början av århundradet började man skilja dem åt. Detta fenomen 

beskrivs ofta som att skilja på skönhet och nytta. (Dunér & Dunér 2001, 190)  

Frankrike var under 1600-talet en stormakt och influenserna flödade ut i hela Europa och 

alla ville bada i det överflöd som de stora trädgårdarna före med sig. Barocken var rådande 

i lite över ett århundrade och de överdrivna trädgårdarna var ett typiskt stildrag. (Hansson & 

Hansson 2016, 85) Trots hetsen över att anlägga barockträdgårdar ute i Europa så har Norden 

anlagt väldigt få trädgårdar i barockstil.  Norden förekom ganska oberörd och fortsatte med 

trädgårdar i renässansstil och odlade mycket vanliga nyttoväxter och fruktträd istället. 

(Dunér & Dunér 2001, 191) 

Under 1700-talet inspireras trädgårdar och köksträdgårdar fortfarande av renässansen och 

barocken men under slutet av århundradet övergår trädgårdarna i den engelska 

trädgårdsstilen. Den engelska trädgårdsstilen beskrivs som idyllisk och lantlig med betande 

djur inom synhåll, dammar och vattenelement och dungar med träd. I den idylliska 

landskapsbilden passar således inte en köksträdgård in. Köksträdgårdar förde med sig lukter 

som inte uppskattades och synen av arbetande människor. På grund av de inte uppskattade 

faktorerna flyttades köksträdgårdarna så långt bort från huvudbyggnaderna som möjligt. 

Helst skulle man inte ens kunna se köksträdgårdarna och många gånger täcktes de in med 

staket, murar eller vegetation. Under den här tidsperioden var köksträdgårdarna dessutom 
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större än någonsin tack vare ett brett utbud av grödor. Trenden och intresset för en stor 

köksträdgård är här bara i sin början. (Hansson & Hansson 2016, 109)  

Av köksträdgården under 1800-talet finns en tydlig bild av hur de sett ut och vad som odlats. 

Stort och mäktigt är ledordet för köksträdgårdarna under 1800-talet som går i viktoriansk 

stil. Man kan beskriva 1850-talet till början av 1900-talet som köksträdgårdarnas storhetstid. 

De förmögna och av hög klass har haft ett överflöd av frilandsodlingar, växthus, orangerier, 

varm och kallbänkar medan herrar, ingenjörer, doktorer och storbönder m.fl. haft det något 

enklar med mindre drivbänkar och färre växthus. (Hansson & Hansson 2016, 139) 

På de stora gårdarna har det till köksträdgården ofta hört ett flertal byggnader, som 

trädgårdsmästarbostad, lagerhus, fruktkällare, redskapsskjul, fröhus, plantskola och olika 

växthus. Ibland har även köksträdgårdarna varit i anslutning till stall och ladugårdar för att 

ha nära tillgång till gödsel. (Hansson & Hansson 2016, 139-144) 

I Köksträdgården har det utöver nyttogrödor även odlats blommor, krukväxter och 

snittblommor för att kunna pryda såväl hus, kläder och håruppsättningar. Blommor var 

mycket viktigt och uppgav en hög status med vackra blomsterarrangemang. (Hansson & 

Hansson 2016, 145) 

 

5.2.3 Kryddträdgård 

Kryddträdgårdar härstammar från gamla kloster och har sedan spridit sig vidare till större 

gårdar och bl.a. gamla prästgårdar för att där ge möjlighet till läkemedel för 

församlingsmedlemmar (Ilminge 2002, 66).  Under medeltiden beskrivs kryddträdgård och 

köksträdgård som en enhet och verkar således i samma inhägnad (Dunér & Dunér 184). 

Kryddträdgårdarna har funnits i många olika utformningar, allt från avancerade 

arkitektritade odlingsbäddar till ett litet hörn i rabatten intill husväggen (Ilminge 2002, 66). 

Vad som odlats i en kryddträdgård har även varierat kraftigt. En stor del av växterna har 

odlats som medicinalväxter men även inom kategorier som matkryddor och smaksättning 

för drycker som vin, öl och brännvin. (Ilminge 2002, 70) Små trädgårdar har inte haft eller 

haft obetydliga kryddträdgårdar ända fram till 1970-talet (Ilminge 2002, 66). 

I en kryddträdgård finns det ofta både ett-, två och fleråriga växter, det är något som är bra 

att ta hänsyn till vid planeringen av en kryddträdgård. För att uppnå en så lättskött och 

fungerande odlingsbädd som möjligt bör inte ettårig och fleråriga örter blandas. Höga örter 

planteras längre bak, så att solen träffar alla växter. Enligt tycke kan man även dela in örterna 
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i bädden enligt olika användningsområden t.ex. matkryddor, brännvinskryddor och 

medicinalväxter. (Ilminge 2002, 68)  

För att ge kryddträdgården de mest gynnsamma förhållandena är det bra att variera 

växtföljden. Fleråriga plantor som etablerat sig bra i kryddträdgården och frodas brukar 

vanligtvis behöva delas med fyra års mellanrum, hösten är en bra tidpunkt för delning. 

(Ilminge 2002, 69)  

 

5.2.4 Bärodling 

Bär har odlats sedan 1800-talet i våra trädgårdar men alla sorter har inte varit helt vanligt 

förekommande förrän in på 1900-talet (Ilminge 2002, 97). 

Jordgubbe och smultron är de bär som nämns absolut tidigast i historien. Smultron tros ha 

funnits i Skandinavien redan på 1300-talet medan jordgubben kommer först på 1600-1700-

talet.(Hansson & Hansson 2016, 122) Trots att bären funnits och odlats som exotisk 

delikatess har smaken inte varit märkvärdig förrän på så sent som 1950-talet (Hansson & 

Hansson 2016, 123 & 157). Jordgubbar och smultron har trots sin då outvecklade smak ända 

odlats på många håll i stor skala (Flinck 1994, 96). 

Bärbuskar har oftast haft sin plats i trädgården i samband med eller intill köksträdgårdar, 

ibland har de även använts som häck, med undantag för hallon. Vinbär och krusbär har 

allmänt känt varit de vanligaste och de bär som tidigast odlats i trädgårdar. Hallon har odlats 

i stor skala men under 1800-talet främst på större gårdar och herrgårdar. (Ilminge 2002, 97) 

Under början av 1800-talet upptäckte man att man bör äta rabarberns stjälk och inte bladen, 

det öppnade en ny bild av växten. Under 1800-talet inträdde även nya sorter av olika bär 

som var lite sötare än tidigare, det ledde i samband med odling av sockerbeta till 

utvecklingen av nya och goda efterrätter då socker tidigare varit en dyr importvara. (Flinck 

1994, 96)  

Som tidigare nämnt var det under mitten till slutet på 1800-talet vanligt att spaljera träd och 

fruktträd, även vinbär, krusbär och hallon har spaljerats mot väggar. Uppstammade vinbär 

eller krusbär var heller inte en ovanlig syn i rabatterna. (Ilminge 2002, 97) 
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5.2.5 Humlegårdar 

Humle är en gröda som upptäcktes redan för över tusen år sedan och som har odlats ute i 

Europa i stor skala under en lång tid, speciellt under medeltiden. På 700-talet upptäckte man 

att av humlens kottar kunde man konservera öl och att den även fungerade utmärkt som arom 

och smaksättare. (Stresse & Tollin 2015, 17) I Finland tros humlen ha börjat odlats på 1300-

talet eftersom det var en dyr importvara från Europa. Humlen och ölen som den bidrog med 

var så viktig att det år 1442 i enlighet med Kristoffers landslag blev lag på att varje gård 

skulle odla minst 40 störar av det gröna guldet. År 1734 låg antalet störar  

på 200 och uppföljningen att det följdes förbättrades. Det kommer ta till år 1915 innan lagen 

om att odla humle upphör i Finland, ute i Europa har det på flera ställen upphört något 

tidigare, kring år 1860. Idag odlas endast enstaka störar av humle i våra trädgårdar och på 

enstaka ställen t.ex. gamla gårdar kan man finna förvildad humle. (Hansson & Hansson 

2016, 41 & Alanko 2006) 

Humlen är en snabb och kraftigt växande slingerväxt som växer medsols uppåt på höga 

störar. Humlen kan ha växtspurter på upp till 15-30 cm i dygnet så det är viktigt att ha 

tillräckligt höga störar. Man kan ha störar på upp till 9 meter, det vanligare brukar dock vara 

kring 3-4 meter höga. I naturligt tillstånd eller som förvildade tar humlen stöda av träd och 

buskar. Idag är det vanligt att odla humle på vajer vilket också är mer uppskattat som 

klätterstöd. (Stresse & Tollin 2015, 17 & 134)  

Av humle kan man förutom öl även göra rep och textilier av dess långa fibrer, i början av 

1800-talet användes även humle som läkemedel. Idag används humle främst som ett 

konserveringsmedel och som kryddväxt. Humlekottens bas eller körtel är det som används 

för att utvinna det gula mjölet för de saker som nämns ovan. (Stresse & Tollin 2015, 17-20) 

För att ta till vara humle måste den snabbt torkas efter plockning då den innehåller 75-90 

procent vatten (Stresse & Tollin 2015, 151). 

Humle är som många andra grödor, den mår bra av växelbruk då den påstås suga näringen 

ur jorden. Sällan flyttar man en hel humlegård men man kan under några år variera odlingen 

med t.ex. hampa eller potatis för att undvika sjukdomar etc. I kommersiell odling och vad 

som kanske bättre speglar verkligheten är 25 år på samma plats rimligt för att humlen skall 

ge en bra skörd (Stresse & Tollin 2015, 124)  
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5.2.6  Drivbänkar, orangerier och växthus 

Drivbänken är en enkel och känd konstruktion sedan långt tillbaka i tiden, utformningen har 

varierat men målet har alltid varit det samma. Drivbänkar går tillbaka ända till Romarriket 

men man vet inte helt säkert när de kommit till Skandinavien, en teori är att de utvecklats 

under 1500-talet men skrifter tyder även på att bänken diskuterats i Europa på 1300-talet. 

Dock går det ända till 1600-talet innan man mer ingående beskriver hur den varma bänken i 

trädgården ser ut, tillverkas och används. (Hansson & Hansson 2016, 74)    

Drivbänkens ursprungsområde tros ha varit att odla meloner och främmande örter i som 

normalt sett inte skulle klara av ett kallare klimat. Efter upptäckten av vad drivbänken kan 

ge möjligheten till blev den snabbt populär i Europa och speciellt i botaniska kretsar. Man 

började snabbt odla tomater, spansk peppar och äggplanta m.m.. Glasklockor och 

miniatyrhus nämns också i historien och kan beskrivas som portabla drivbänkar eller drivhus 

och var ett vanligt inslag på gårdarna under 1800-talet.  (Hansson & Hansson 2016, 74-75)   

Att anlägga drivbänkar kräver både planering och förberedelser och kan göras på lite olika 

sätt vilket har varierat genom tiderna. Drivbänkens utformning beror på flera faktorer, är det 

en varm eller kallbänk och är den portabel eller bestående är viktigt i planeringsskedet. 

(Ilminge 2002, 62) 

Bänkarna skall gärna placeras på soliga och väldrenärade platser, gärna vindskyddade, en 

vägg i söder är optimalt. Om naturligt vindskydd inte fås kan halm- eller vassmattor används 

vilket även är korrekt historiskt sätt. (Ilminge 2002, 62) 

Konstruktionen till en drivbänk är så gott som alltid gjord av trä, ek är att föredra men även 

furu och gran har använts. Materialvalen faller främst på att de varit lätta att få tag på och är 

tåliga. För att värma bänken har gödsel och halm använts vilken även varit lätt för alla att få 

tag på. Den lätta tillgängligheten till material och det enkla utförandet är antagligen orsaken 

till varmbänkens stora genombrott. Först under 1600-talet kommer drivbänkar att få glas i 

sig vilket kanske är den klassiska bilden som vi tänker på idag. (Hansson & Hansson 2016, 

74) 

Ett orangeri är ett vanligt men också viktigt trädgårdselement i alla barockträdgårdar under 

1600-talet (Flinck 1994, 42). Under 1800-talet kan vi finna dessa i de flesta välbärgade 

trädgårdar runt om i Europa (Stuart 199, 136). Ett orangeri kan beskrivas som en uppvärmd 

byggnad som i de flesta fall fungerar som övervintrings plats för (exotiska)växter. Namnet 
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orangeri kommer från det franska ordet orange vilket översätts till apelsin, från apelsin kan 

man ana att orangeriets betydelse är en plats för exotiska växter. Orangeri bör inte förväxlas 

med vinterträdgårdar, växthus eller palmhus. (Dunér & Dunér 2001, 256) Dock har 

orangerier använts som drivhus för blommor och grönsaker före de första växthusen och 

drivbänkar byggdes (Flinck 1994, 44).  Under sommaren och då orangeriet stått tomt har det 

ofta använts som lusthus av herrgårdsfolket (Ahlsén Söder & Söder 2007, 22). 

Orangerier har byggts av tegel, sten eller trä med fönster nästan uteslutande mot söder. Till 

en början har fönstren varit små men under 1700-talet har de blivit allt större och även täckt 

hela väggar med glas. (Flinck 1994, 44) Lite senare har många orangerier även gått i 

medelhavsstil med putsade väggar och varit utsmyckade på olika sätt och haft pelare i 

väggarna etc. (Ahlsén Söder & Söder 2007, 22). 1700-talet är orangeriernas storhetstid, de 

har blivit permanenta byggnader och många sådana uppfördes i norden (Flinck 1994, 127-

133). 

För att ett orangeri skall kunna fylla sitt syfte och generera värme behövs ett 

uppvärmningssystem, källor till värmen kan vara kaminer och kakelugnar i olika material, 

även solen räknas som en uppvärmningskälla. Till och med riktigt fina ugnar har funnits i 

orangerierna då de i vissa fall brukats som sällskapsrum. (Flinck 1994, 135) 

På 1700-talet utvecklades både glaset till orangeriets väggar och uppvärmningssystemet 

väsentligt till det bättre. Glasen blev tjockare och av bättre kvalitét och avancerade kanaler i 

golvet och i de solida väggarna installerades. (Flinck 1994, 135) Skötseln av orangerierna 

lättade betydlig då trädgårdsmästaren inte längre behövde elda flera gånger per natt tack vare 

det nya systemet med värmekanaler (Löfgren 2015, 19). För att växterna skall trivas i 

orangeriet under vintern rekommenderas en temperatur på 2-10 grader Celsius (Mårtensson 

2009, 10). 

Växterna som förvarades i orangerierna kunde vara olika citrusfrukter som citron och 

apelsin, även kallade pomeranser. Lager, fikon, granatäpple, rosmarin, myrten och 

trädgårdsnejlika är några andra tidiga orangeriväxter. Under 1800-talet ökade sortimentet 

med t.ex. ananas, agave, buxbom, te, kaktusar, krysantemum och äkta kanel. (Hansson & 

Hansson 2016, 136-137) För att lätt kunna flytta växterna mellan trädgården och orangeriet 

var de ofta planterade i krukor och andra kärl, det gjorde att de även kunde flyttas runt i 

trädgården enligt tycke (Hansson & Hansson 2016, 128). 

Under 1800-talet utvecklades växthusen och de revolutionerade delvis samhället då de 

lämpade sig mycket bättre för odling och även gjorde odlingen mer effektiv än vad 
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orangerierna gjort. Växthusen var byggda av järn och glas, som blivit lättillgängliga material. 

I England tog man vara på trenden med växthus och det kom att bli en byggsats av delar som 

kunde beställas världen över och sedan monteras ihop på plats. (Dunér & Dunér 2001, 397-

398) 

Under 1800-talet spelade växthus och drivbänkar en stor roll då tillgång till färska grönsaker, 

frukter och snittblommor skulle finnas året om. En del frukter, rotsaker, lök och grönsaker 

etc. kunde lagras i jordkällare eller på vindar men mycket odlades i intervaller i växthus och 

drivbänkar för att klara av att täcka det dagliga behovet med färskvaror. (Flinck 1994, 96) 

Utbudet av grönsaksorter och andra växter har aldrig varit så stort som under 1800-talet, så 

vi kan förstå att många olika växthus och drivbänkar med olika förhållande gällande ljus, 

temperatur och fuktighet etc. behövdes för att klara av det breda utbudet av odlingsväxter. 

(Flinck 1994, 98) Även special växthus anlades speciellt anpassade för enskilda 

odlingsväxter som ananas, meloner, vindruvor, smultron och jordgubbar, aprikoser, gurka 

och champinjoner etc. (Hansson & Hansson 2016, 158). 

För att kunna odla året om värmdes drivbänkar och växthus upp, främst användes gödsel 

som avger värme genom jäsning. När effekten av gödseln avtog kunde man byta ut den mot 

ny så att bänkarna behåller värmen. (Flinck 1994, 98) Senare utvecklades 

uppvärmningssystem med varmt buret vatten som cirkulerade i rör (Dunér & Dunér 2001, 

397). 

 

5.3 Engelsk park 

Den engelska parken från 1700-talet anses vara en viktig del av vår trädgårdskonst historia 

då den präglat trädgårdar långt framöver och kanske än idag. Ofta kallas den engelska parken 

även för (engelsk)landskapspark vilket inte fullt ut är samma sak. (Dunér & Dunér 2001, 82-

84). 

Den engelska parken syftar egentligen på alla engelska trädgårdar oberoende stil som anlagts 

från medeltiden fram till idag, landskapsparken är en mycket mer avancerad anläggning 

(Dunér & Dunér 2001, 82).  

En renodlad landskapspark är en av människan skapad anläggning som skall likna det 

naturliga landskapet så mycket att det är omöjligt att skilja från det naturliga. Den tidiga 

landskapsparkens mål var att upplevas som att stiga in i oljemålad tavla av landskapet. 

(Dunér & Dunér 2001, 82 & 202). 



 

 

30 

En anlagd landskapspark bör vara stor, ju större desto bättre, det skall finnas bäckar som 

slingrar sig genom landskapet och/eller vattendrag, promenadvägar som ställvis öppnar upp 

landskapet och bjuder på wow-effekter, kontraster mellan soliga och skuggiga områden men 

även öppna och slutna landskapsbilder, man kan tänka sig gräsbeklädda kullar och 

skogsdungar, även här ju mer variation desto bättre. (Dunér & Dunér 2001, 200-205) 

För en fulländad landskapspark placerades lusthus och paviljonger i parken på höjder med 

vacker utsikt. Parken kunde även innehålla tempel, broar och grottor etc. Alla element var 

medvetet och strategiskt utplacerade för att utgöra blickpunkter i landskapet. (Hobhouse 

2001, 221) 

Under 1800-talet, främst i England fortsatte man att anlägga landskapsparker och parker 

vilket är ingången för dessa att användas av hela befolkningen. Parker och kyrkogårdar och 

andra grönområden kunde nu användas för fritidsintressen av den arbetande klassen och 

befolkningen i städer. (Hobhouse 2001, 242) 

Djurgårdar eller jaktparker är andra anlagda parkområden som nyttjats främst för jakt och 

boplats åt djur men kunde även fungera som promenadområden och lustparker (Dunér & 

Dunér 2001, 71).  

Jaktparker tros ha anlagts i Babylon redan år 2250 f. kr och de islamska jaktparkerna från år 

762 är sannolikt de som varit föregångare till de jaktparker som vi senare känner till 

(Hobhouse 2001, 21 & 63) 

Jaktparker anlades vanligtvis i anslutning till trädgården och kunde även inhägnas. Även 

befintliga skogsområden kunde inhägnas. Deras syfte var att skydda djur som rådjur, älg, 

hjort och fasaner etc. från rovdjur. Parken bidrog även med att de i bättre stånd kunde jaga 

vilket var ett fint privilegium. (Flinck 1994, 23 & Dunér & Dunér 2001, 71) 

 

6. Resultat  

Mitt arbete kan beskrivas som ett utredningsarbete över vilka trädgårdelement och växter 

som varit vanligt förkommande i herrgårdsmiljöer och på större gårdar under olika 

tidsepoker.  

Resultatet av teorin är en heltäckande men översiktlig plan för hur Prästkulla gårds trädgård 

kunde utformas för att efterlikna en gammaldags trädgård, med en modern twist.  
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Önskemål för trädgårdens utformning har varit lättskött och barnvänlig, gammaldags i mån 

av möjlighet, trevliga rabatter, köksträdgård och vindskydd. För att uppnå målen har 

lättskötta alternativ vunnit över gammaldags. Lättskött innebär i det här fallet att härdiga 

perenner använts framom utplanteringsväxter och 1-2 åriga växter. 

Planeringarnas utformning grundar sig på gamla planer från gårdens eget arkiv och utbudet 

av trädgårdsväxter från 1700- och 1800-talen (se bilaga 1 och 2) samt tidsmässiga 

trädgårdselement.  

För att uppnå ett önskat resultat med form, färg och blomningstid har även växter som 

använts på 1930-talet planerats in t.ex. mossflox. Växterna är bekräftade som populära under 

1930-talet, trots att de antagligen använts redan tidigare. 

Planeringarna finns bifogade som illustrationsplaner (se bilagor 3-7) och är indelade enligt 

tema och sin placering i trädgården. Planeringarna visar rabatterna och deras växtval samt 

trädgårdselementens placeringar. 

Ett mål för verkställandet av trädgården har varit att det skall vara möjligt att göra arbetet i 

etapper. Alla trädgårdselement och rabatter är nu fristående och kan således anläggas i 

önskad takt.  

Jag anser att arbetet i genomförande är kostnadsmässigt motiverat eftersom gården är av 

storlek större och rabatterna bör vara i proportion till byggnaderna och passa in i helheten. 

Eftersom proportionerna är stora är också antalet växter automatiskt högre vilket höjer alla 

omkostnader. För att sänka kostnader kan de allra flesta perenner drivas upp egenhändigt på 

gården.  

Genom att prata med insatta personer om gården har information framkommit om vilka 

element som tidigare funnits på gården. Dessa pratstunder har gett resultatet till vilka utvalda 

element som beskrivs i arbetet. Bl.a. har det på gården funnits ett orangeri i slaggsten, en 

bigård, ankdamm, fågelhus, allé, läplanteringar, berså och en engelsk park. 

För att ta reda på mer eller bekräfta hur trädgården sett ut och vilka element som eventuellt 

funnits kan man gå vidare med att göra t.ex. en georadarundersökning eller laserscanning 

som visar vad som döljer sig under jorden. 

Nedan följer för var och en av planeringarna en beskrivning om planeringen och växtvalen 

samt tankar kring dem. 
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Först har en översiktlig plan (se bilaga 3) för hela gårdsområdet gjorts i skalan 1:300 för att 

enkelt illustrera var rabatter, gångar, element och dylikt placeras. Den översiktliga planen 

gör det även enkelt att se t.ex. siktlinjer som är inspirerade från en gammal plan som funnits 

på gården. På ritningen finns även inritat förslag på växtområden och deras växtval som inte 

har en mer specificerad ritning. Det som ändrats i gårdens utformning är i huvudsak den 

södra delen av trädgården och de detaljplanerade områdena, resterande av gårdscentrumet 

bibehåller sin befintliga utformning.   

Den översiktliga planen markerar inte alla nya träd som kan planteras då det anpassas efter 

förverkligandet. Träd som dock med stor sannolikhet kommer att planteras i framtiden är i 

allén där det i dagsläge fattas flera träd och en del är i dålig kondition. Träd kan även 

planteras för ytterligare vindskydd i den södra kanten av trädgården eller som solitära i 

ängen. Träd som erhåller god kondition i trädgården kan sparas.  

Ängen på gårdsområdet har planerats in för att minska på gräsytor och därmed även 

gräsklippning som i dagsläget tar väldigt lång tid. Ängen som även kunde vara blomsteräng 

utgör en kontrast i landskapet och är även spännande med sin rundel var gårdens flaggstång 

finns placerad. I rundeln kan finnas en sittplats var man sitter omsluten av doftande blommor 

och surrande bin.  

Områdena av fria gräsytor för lek och spel rymmer fortfarande enligt önskemål plats för 

bollspel, studsmatta och andra lekredskap. Den stora ytan av åkermark är befintlig och har 

bevarats som sådan. 

Den Engelska parken i väster är anlagd antagligen för att skapa vindskydd på gården men 

även för jakt av bl.a. fasan.  

Parken består av både barr- och lövträd och har ställvis sly som kunde röjas för att återfå 

parkens forna glans. Bottenskiktet är täckt av löv och annat organiskt material som kunde 

tas bort för att kunna urskilja de gångar som löper i parken. Gångarna sägs ha varit av sand.  

Från parken har man kunnat se sjön och bredvid båthuset har funnits en utsiktsplats där enligt 

historier picknick intagits. Utsiktsplatsen är viktig och utgör även en siktlinje i landskapet 

och borde även i framtiden finnas kvar.  

Mellan park och trädgård har det ofta funnits växter planterade för att minska kontrasten 

mellan det friväxande och total kontroll så därför har nu planerats in en buskzon som skall 

agera övergång. I övergången planteras ställvis schersminer, läkesilverax och vintergröna.  
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På gården finns kvar spår av olika element som bra skulle passa in i gårdsmiljön så 

alternativet att återskapa finns alltid. Beställaren har t.ex. önskat ett smidesstaket mellan de 

båda infarterna i norr vilket bra passar in och antagligen har någon form av staket, häck eller 

annan avskiljare funnits tidigare vilket de massiva grindstolparna vittnar om.  

Stenarna av ett forna orangeri finns kvar i den sydvästra delen av trädgården och kunde 

likaså vara roligt att återskapa. 

Rabatterna vid infarten (se bilaga 4) består av en solrundning och två rosenrabatter på 

vardera sidan. Solrundningen är den av planeringarna som gjordes först och den rabatt som 

kan ses först av alla då man anländer till gården.  

Solrundningen har utformats enligt önskemålet att hortensia skall finnas i rundeln och för 

rabatten finns sedan tidigare natursten som bildar en cirkelformad, upphöjd ”kantsten” som 

skall användas. Rundeln av natursten har en diameter på tre meter. För solrundningen har 

gjorts olika planeringsförslag där växtvalen varierar. De olika planeringsförslagen finns för 

att ge möjligheten att välja mer tidsenligt eller modernt gällande växtsorter.  

Intill huset ligger fem rabatter och ytterligare en rabatt intill kontoret som kan ses i bilaga 5.  

Rabatterna runt huset är indelade i två entrérabatter, två blomsterrabatter, och en 

sommardröm. Rabatterna består till största del av perenner och har en blomningstid från maj 

till september. Perenner är motiverat eftersom rabatterna ligger intill huset och det under 

vintern faller mycket snö från taket.  

Entrérabatterna är symmetriska och skall ge ett ståtligt och välkomnande intryck med den 

höga och mjukt färgade mjukakantusen och före den står i full blom representerar den vackra 

myskmadran i tidig vår och i övergångarna sticker gula färgklickar i form av kinesisk 

smörboll upp.  

Blomsterrabatterna är typiska gammaldags perennrabatter eller så kallade 

”mormorsrabatter”, även de är i stort sett symmetriska med undantag för variation i storlek 

och en spaljé. Längs spaljén klättrar klematis som under sommaren ger ett litet insynsskydd 

för den inplanerade sittplatsen framför rabatten. Rabatterna står inte i full blom förrän juni 

men sedan står den sig vacker ända in i september. Målet för rabatten är att den är tättväxande 

så inga ogräs får plats och skötseln kan minimeras. 
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En sommardröm är precis vad det låter som, en rosablommande rabatt med hortensia, 

blodnäva och mossflox som blommar under sommaren och hortensian in i september. I 

rabatten har tidigare vuxit vildvin som täckt in hela den vackra stentrappan, ett önskemål för 

trädgården var att den nu gärna får synas, därav de relativ lågväxande växtvalen.  

 

  

  

 

 

 

 

 

Runt kontoret ligger idag en liten slänt som inte förskönar landskapet, den har nu planerats 

om till en gles rabatt som blommar långt in på hösten. I rabatten finns backsippan som stiger 

upp redan i april och ger en härlig färgklick under våren, sedan tar kantnepeta, pipört och 

öar av stjärnflocka över och under den varmaste sommarmånaden dyker även höstvädden 

upp som sedan blommar ända in i oktober och ger liv åt rabatten. Rabatten kan beskrivas 

som färgsprakande från juli till september. Här kan plantorna placeras glesare och man får 

gärna glimta växtunderlaget på sina ställen som kan vara av grövre kornstorlek.  

I det jag kallar trädgården (se bilaga 6) finns fyra imponerande rabatter inplanerade. Här 

finns solrundning nummer två, två piondrömmar och en blomstergång av kantnepeta. 

Solrundningen är en imponerande rabatt med hela sju meter i diameter som fylls med 

klassiska gammaldags växter som stockros, lavendel, vitpytta och reseda. Rabatten börjar 

blomma något senare, i juli men blommar sedan mäktigt ända in i september och oktober. 

Stockrosen upptar centerpartiet av rabatten och blir mäktig och lite utav trädgårdens stolthet 

med sin höjd. Resedan är en ett till tvåårig växt så om rabatten önskas mer lättskött kan den 

med fördel bytas ut mot t.ex. liten flocknäva.  

Fig 10. 

Karaktärsbyggnaden idag, sett 

Från söder. En sommardröm  

Placeras intill trappan i bild. 

15.11.2015
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De tårtbitsformade partierna i rabatten kan även helt planteras med 1-2 åriga växter, 

sommarblommor eller utplanteringsväxter för att få till variation från år till år om så önskas.   

De två piondrömmarna är präktiga rabatter som sträcker sig utmed hela husets längd och står 

i härlig blom under sommaren. Förutom den härliga doften av pioner kan vi även se stor 

variation av bladverk i både färg och form. Rabatten blandar fint de gamla klassikerna 

daglilja och pion och sedan kan vi se några uppstickare i form av blågull och kinesisk 

smörboll. Blågullen och smörbollen är inplanerad i rabatten för att ge stöd åt pionerna då de 

är tunga i blomningstid.  

Blomstergångenen som leder ut mot åkerlandskapet är kantad med kantnepeta som lyser upp 

omgivningen med sin klara blålila färg och lockar till sig fjärilar. Tidigare har motsvarande 

gång funnits på samma plats men blivit igensatt, gången var tidigare kantad av lavendel. Mitt 

val föll på kantnepetan ’Six Hill Giant’ eftersom den är något högre växande än den 

traditionella sorten samt att den är en tålig och härdig sort som blommar in i september och 

är mer härdig och lättskött än lavendel. Dessutom kan kantnepetan med fördel klippas när 

den ser ledsen ut och börjar då blomma igen. Vid kantnepetans ytterkant finns ett hav av 

flocknäva som bildar en övergång mellan blomstergången och piondrömmarna. 

Varje gammal trädgård bör ha en nyttoträdgård (se bilaga 7) som är både en fröjd för ögat 

och magen, jag har delat in den i köksträdgård, fruktträdgård och humlegård i varsitt eget 

kvarter. 

Under 1500-talet utvecklades i Frankrike köksträdgårdar som inte enbart var för nytta – de 

var även dekorativa. Dessa köksträdgårdar kallas för potager och består av en blandning av 

grönsaker, kryddväxter och blommor etc. Den typ av köksträdgård är vad som gett 

inspiration till den nyttoträdgård jag utformat. (Israelsson 2007, 17) 

Köksträdgården är rejäl och rymmer lätt alla grödor som går att önska sig. Runt 

köksträdgården löper en formklippt häcka av måbär som inhägnar området och får 

representera att det i alla historiska trädgårdar funnits något som är formklippt. Häckar har 

vanligtvis funnits för att täcka in och gömma men jag tänker mig att häcken har en höjd som 

gör det möjligt att kicka in i köksträdgården. Häcken ramar in och förstärker känslan av 

kvarter men ger även ett bra vindskydd för köksträdgårdens växter. För att uppnå extra 

känsla av 1800-talet planteras häcken på upphöjda jordlister. En bonus med valet av måbär 

är att den sägs ratas av hjortar och rådjur. Innanför de gröna väggarna finns upphöjda 

odlingslådor för såväl potatis, morot och lök som för örter och sommarblommor etc. 
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Möjligheterna är lika många som sorterna av grönsaker, rotsaker, örter och blommor som 

erbjuds. Till köksträdgården hör självklart även rabarber, vinbär, krusbär och hallon till. I ett 

hav av doftande blommor och örter finns en liten sittplats för två där eftermiddagskaffet kan 

avnjutas.  

Fruktträdgården är ett av de mest intressanta elementen som planerats in på gården och är 

även unik. Fruktträdgården är rektangulär till formen och omgärdas av fruktträd av önskad 

sort i kanterna. Jorden som träden står i är öppen och höstgrävs/vänds endast vilket är en 

gammaldags metod som använts vid fruktodling.  Innanför träden bildas en vindskyddad 

gräsmatta som rymmer spel och lek men fungerar även lika bra för ett stort tält för 

sommarens fester. I början av planeringsprocessen togs upp att vindskydd är något som 

behövs och som saknas när det spelas t.ex. badminton i trädgården. Min fruktträdgård är 

alltså resultatet av önskemålet om en vindskyddad plats. 

Längst bort från huvudbyggnaden finns en traditionell humlegård med ett rosenvalv som 

ingång. Humlegården omgärdas likasom köksträdgården av en formklippt måbärshäck som 

utgör en trevlig kontrast till den höga, slingrande och friväxande humlen. Kanske väcker 

humlen lusten till att brygga gårdens alldeles eget öl? Med blicken utöver de höga 

humlestörarna sitter du även bekvämt i bersån av väldoftande rosor som blommar under 

sommaren.  

Om humlegården känns för stor kan en del av kvarteret med fördel upptas av en bigård som 

gynnar alla parter.  

För att tydliggöra resultatet av planeringarna har en lista (se bilaga 8) med respektive rabatt 

och deras blomningstid gjorts. Med listan kan man tydligt och enkelt se var och när det 

blommar. Ett personligt mål har varit att nå en så lång blomningstid som möjligt och att det 

alltid blommar någonstans i trädgården. 

En annan trevlig sak med planeringen är att många av de inplanerade växterna t.ex. reseda, 

kantnepeta, lavendel, luktärt, äpple, rosor, schersminer, mynta, timjan, rosmarin etc. drar till 

sig bin, fjärilar och humlor. De är inte bara trevliga och har ett härligt surr utan bidrar aktivt 

till pollineringen av växterna i omgivningen.  

Att komma ihåg är att alla planer är illustrationsplaner och är således mer en inspirationskälla 

för hur trädgården kunde utformas än hur den bör utformas. 
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7. Diskussion 

Syftet med arbetet har varit att ta fram ett utformningsförslag för trädgården på Prästkulla 

gård. Som stöd för utförd planering har arbetets växtlistor, teoridel och gamla ritningar från 

gården använts.  

Målet för trädgårdens utformning har varit att skapa en gammaldags trädgård med 

inspiration från främst 1800-talet. Trädgården som planerats på området skall med andra ord 

se ut som att den alltid funnits på platsen. Trots en gammaldags utformning bör planeringen 

beakta moderna aspekter som att var anpassad för en barnfamilj, vara tillgänglig och 

lättskött. 

För att på bästa sätt utforma utförd planering har både äldre och modernare trädgårdar än de 

i 1800-tals stil studerats och de viktigaste stildragen för olika århundrade finns beskrivna i 

kapitel fyra. Detta för att ge en förståelse för olika elements uppkomst och visa att de olika 

epokerna flyter in i varandra. 1800-talet och dess stildrag är inget nytt, så gott som alla delar 

av trädgården har inspiration från tidigare århundraden, stilar och generationer.    

Vi vet med säkerhet genom ritningar, litteratur och fotografier att gården haft olika 

utformningar under olika tidsepoker. Från fotografier kan vi tydligt se att gården varit 

lummig och byggnader inbäddade i grönska vilket är typisk för rådande trädgårds stil under 

1800-talet. Jag har valt att inte göra gården lika inbäddad och lummig för att dels skydda 

fasader men också för att behålla känslan av rymd och utsikten mot ett öppet landskap.  

Den trädgård som växt fram under arbetets gång ger en glimt av historien men jag skulle 

ändå beskriva den som en modern trädgård som tänjt på gränserna av den stil som rått under 

1800-talet. 

Den trädgård jag byggt upp är en egen tolkning av litteraturen och de önskemål som 

inkommit under planeringens gång. Prästkulla gårds trädgård kommer efter förverkligande 

ha fler och större perennrabatter än under 1800-talet vars trädgårdar främst bestod av 

utplanteringsväxter och ett- och tvååriga växter. Trädgården kommer även vara mer lättskött 

än en tidsenlig trädgård men innehåller således en hel del mindre element. I och med valet 

av mycket perenner är växterna inte lika färgsprakande som under 1800-talet, de flesta riktigt 

granna och klara färgers växter är just utplanteringsväxter som inte alls har använts. Ett eget 

mål som jag haft för utformningen har dock varit att försöka uppnå en så lång blomningstid 

som möjligt och det skulle jag vilja påstå att har uppnåtts. 
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Småprydnader som spegelklot och snäckor finns t.ex. inte inplanerade med jag ser gärna att 

de på eget initiativ placeras ut.  

En sak som inte specifikt önskats och som ofta anses onödigt är ett flertal sittplatser runtom 

i trädgården. Sittplatser har varit en viktig del av trädgårdar sedan de börjat brukats för nöje 

och jag ser det viktigt att den möjligheten finns kvar. Jag har planerat in fyra sittplatser i 

varierande miljö i trädgården men ytterligare bänkar eller sittgrupper kan placeras där det 

önskas.   

Likaså har nyttoträdgårdar spelat en viktig roll på gamla gårdar och jag skulle inte se 

planeringen som komplett utan en stor köksträdgård full av möjligheter. Köksträdgården är 

också en egen tolkning av litteraturen och anpassad efter ett modernt samhälle. T.ex. är 

köksträdgården betydligt mindre än de som funnits på 1800-talet och den är även belägen 

närmare karaktärsbyggnaden än den skulle varit i svunnen tid.  

Fruktträdgården är ett intressant element i planeringen och har även sin egen prägel. 

Principen att plantera fruktträd i öppen jord är gammaldags men placeringen och formen kan 

inte helt beskrivas som gammaldags. Att fruktträdgården är en plats för bollspel och fest kan 

beskrivas som en del av den moderna twisten i trädgården.  

Med hjälp av gångar, gräsmatta, formklippt häck, fruktträd och rabatter bildas olika kvarter 

i trädgården och tillsammans med den engelska parken och nyttoodlingarna har vi alla 

element som behövs för en trädgård i 1800-tals stil.  

Trots att förverkligandet av trädgården genom material, uppbyggnad, element och mått inte 

kommer motsvarar äldre trädgårdars principer så kommer trädgården vara representativ, 

trevlig och passa mycket bra in i gårdsbilden.  

Slutligen önskar jag att mitt arbete kommer till nytta och väcker lusten för att återskapa 

element som funnit på Prästkulla gård. Även om hela planen inte förverkligas som helhet 

hoppas jag att den ger inspiration för hur man kunde utforma trädgården och vilka växter 

som kunde användas.  
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Växtlista 

Ett urval av prydnadsväxter på slott och herrgårdar 1500-1800-tal 

1500-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Acanthus mollis eller A. spinosus Akantus 

Althaea rosea Stockros 

Bellis perennis Tusensköna 

Crategus sp. Hagtorn 

Dianthus caryophyllus Trädgårdsnejlika 

Fagus sylvativa Bok 

Lavendula agnustifolia Lavendel 

Lilium candidum Madonnalilja 

Papaver somniferum Opievallmo 

Quercus robur Ek 

Rosa gallica Provinsros  

Rosa x alba Jungfruros  

Rosmarinus officinalis Rosmarin 

Salvia officinalis Salvia 

Viola odorata Luktviol 

 

1600-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Asarum Europaeum Hasselört 

Berberis vulgaris Berberis 

Clematis viticella Klematis (sent 1600-tal) 

Corylus avellana Hassel 

Crategus sp. Hagtorn 

Crocus sp. Krokus 

Dianthus caryophyllus Trädgårdsnejlika (sent 1600-tal) 

Dictamnus albus Moses brinnande buske (sent 1600-tal) 

Fagus sylvativa Bok 

Fraxinus exelsior Ask 

Helleborus niger och Helleborus 

purpurascens 

Julros (sent 1600-tal) 

Hepatica nobilis Blåsippa 

Hyacinthus orientalis Hyacint (sent 1600-tal) 

Hyssopus officinalis Isop 

Iris pseudacorus Gul svärdslilja (sent 1600-tal) 

Juglans regia Valnöt 

Juniperus communis En 

Laburnum alpinum Gullregn (sent 1600-tal) 

Lavendula agnustifolia Lavendel 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lilium bulbiferum Brandgul lilja 
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Lonicera caprifolium eller Lonicera 

periclymenum 

Kaprifol 

Malva alcea Rosenmalva 

Malva sylvestris Rödmalva 

Omphalodes verna Ormöga 

Philadelphus coronarius Schersmin (sent 1600-tal) 

Picea abies Gran 

Pinus sylvestris Tall 

Primula veris Gullviva (sent 1600-tal) 

Prunus padus Hägg 

Pulmonaria officinalis Lungört 

Rosa canina Stenros 

Rosa canina eller Rosa dumalis Nyponros 

Rosa gallica Provinsros 

Rosa x alba Jungfruros 

Sambucus nigra Fläder 

Sorbus aucuparia Rönn 

Sorbus intermedia Oxel 

Syringa vulgaris Syren (sent 1600-tal) 

Tilia x vulgaris eller tilia cordata Lind 

Trollius europaeus Smörbloll (sent 1600-tal) 

Tulipa sylvestris Tulpan 

Ulmus sp. Alm 

Viburnum opulus Snöbollsbuske (sent 1600-tal) 

Vinca minor Vintergröna 

Viola odorata Luktviol 

  

Exotiska  

Agave americana Aloe (sent 1600-tal) 

Citrus limon Citron(sent 1600-tal) 

Ficus carica Fikon (sent 1600-tal) 

Laurus nobilis Lager (sent 1600-tal) 

Punica granatum Granatäpple (sent 1600-tal) 

 

1700-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Acer platanoides Lönn 

Actaea racemosa Läkesilverax 

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 

Alnus glutinosa Klibbal (sent 1700-tal) 

Alnus incana Gråal (sent 1700-tal) 

Aquilegia vulgaris Akleja 

Berberis vulgaris Berberis 

Betula sp. Björk (sent 1700-tal) 

Calendula officinalis Ringblomma 

Crategus  sp. Hagtorn 

Crocus sp Krokus 
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Cupressus sempervirens Cypress 

Dianthus arenarius Sandnejlika 

Dianthus barbatus Borstnejlika 

Dianthus caryophyllus Trädgårdsnejlika 

Dianthus plumarius Fjädernejlika 

Fraxinus excelsior Ask 

Fritillaria imperialis Kejsarkrona 

Galium odoratum Myskmadra (sent 1700-tal) 

Gymnocarpium dryopteris Ormtunga  

Helianthus annuus Solros (sent 1700-tal) 

Heliotropum arborescens Heliotrop 

Hydrangea macropylla ssp. macropylla Hortensia  

Hyssopus officinalis Isop 

Iberis sempervirens Vinteriberis 

Juniperus communis En 

Lathyrus odoratus Luktärt 

Lavendula agnustifolia Lavendel 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lilium martagon Krollilja 

Mallium ursinum Ramslök 

Malva moschata Myskmalva 

Melissa officinalis Citronmeliss 

Morus alba Mullbär (vit) 

Myosotis scorpioides Förgätmigej 

Narcissus pseudonarcissus Påsklilja 

Ophioglossum vulgatum Ekbräken 

Paeonia lactiflora Luktpion 

Paeonia x festiva Bondpion 

Philadelphus coronarius Schersmin 

Phlox paniculata Höstflox 

Populus nigra var. italica Pyramidpoppel (sent 1700-tal) 

Populus termula Asp (sent 1700-tal) 

Primula veris Gullviva 

Prunus padus Hägg 

Quercus robur Ek 

Reseda odorata Reseda 

Robinia pseudoacacia Robinia (sent 1700-tal) 

Rosa canina Stenros 

Rosa canina eller Rosa dumalis Nyponros 

Rosa centifolia Centifoliaros 

Rosa centifolia muscosa Mossros 

Rosa gallica Provinsros 

Rosmarinus officinalis Rosmarin 

Salix caprea Sälg 

Salix fragilis Knäckepil 

Sambucus nigra Fläder 

Sempervivum tectorum Taklök 

Syringa vulgaris Syren 
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Taxus baccata Idegran 

Thuja occidentalis  Tuja 

Tiarella cordifolia Spetsmössa 

Tilia z vulgaris eller tilia cordata Lind 

Ulmus glabra Alm 

Viburnum opulus Snöbollsbuske 

  

Exotiska  

Citrus sinesis Apelsin 

Citrus limon Citron 

Ficus carica Fikon 

 

 

1800-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Acanthus mollis eller A. spinosus Akantus 

Acer platanoides Lönn 

Achillea Ptarmica Nysört/Vitpytta 

Aconitum napellus Äkta stormhatt 

Aesculus hippocastanum Hästkastanj 

Ageratum hostonianum Leverbalsam 

Alnus glutinosa Klibbal 

Alnus incana Gråal 

Antirrhinum majus Lejongap 

Aquilegia vulgaris Akleja 

Aster sp. Aster 

Astrantia major Stjärnflocka 

Athaea rosea Stockros 

Bellis perennis Tusensköna 

Calendula officinalis Ringblomma 

Campanula latifolia Hässleklocka 

Campanula sp. Blåklocka 

Canna x generalis Kanna 

Clematis sp. Klematis 

Coleus blumei Palettblad 

Corylus avellana Hassel 

Crategus laevigata var. paulii Hagtorn 

Cyanus segetum Blåklint 

Dahlia xcultorum Dahlia 

Delphinium ajacis, Delphinium elatum, 

Delphinium grandiflorum 

Riddarsporre 

Dianthus caryophyllus Trädgårdsnejlika 

Dicentra spectabilis Löjtnantshjärta 

Digitalis purpurea Fingerborgsblomma 

Fagus grandiflora Bok 

Fraxinus excelsior Ask 
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Fuchsia x hybrida Fuchsia 

Hedera helix Murgröna 

Hedrangea macrophylla var. macrophylla Hortensia 

Helianthus annuus Solros 

Helleborus niger, H foetidus Julros 

Hemerocallis lilioasphodelus eller 

Hemerocallis fulva 

Gul daglilja och brunröd daglilja (endast 

dessa två är gammaldags) 

Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol 

Hyacinthus orientalis Hyacint 

Iris sibirica, Iris germanica Iris 

Iris x germanica Trädgårdsiris 

Juniperus communis En 

Larix  decidua Lärkträd 

Lathyrus odoratus Luktärt 

Lilium candidum Madonnalilja 

Lilium martagon Krollilja 

Linaria vulgaris Gulsporre 

Lonciera caprifolium eller Lonicera 

pereclymenum 

Kaprifol 

Lupinus luteus, Lupinusalbus, Lupinus 

polyphyllus 

Lupin 

Matteuccia struthiopteris Strutbräken 

Morus alba Mullbär 

Nigella damascena Jungfrun i det gröna 

Omphalodes verna Ormöga 

Paeonia lactiflora Luktpion 

Paeonia x festiva Bondpion 

Papaver orientale Jättevallmo 

Pelargonium x hortorum Pelargon 

Petunia axillaris Petunia 

Philadelphus coronarius Schersmin 

Phlox paniculata Höstflox 

Pinus strobus Weymouthtall 

Polemonium caeruleum Blågull 

Populus balsamifera Balsampoppel 

Quercus robur Ek 

Reseda odorata Luktreseda 

Rhododendron sp. Rhododendron 

Ricinus communis Ricin 

Salvia splendens Praktsalvia 

Sapoaria officinalis Såpnejlika 

Scabiosa atropurpurea Praktvädd 

Senecio cineraria Silverek 

Solidago candadensis Gullris 

Sorbus intermedia Oxel 

Spirea salicifolia Häckspirea 

Syringa vulgaris Syren 

Tagetes erecta eller Tagetes patula Tagetes 
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Taxus baccata Idegran 

Tilia cordata Skogslind 

Tropaeolum majus Indiankrasse 

Tropaeolum peregrinum Fjärilskrasse 

Tulipa x gesneriana Tulpan 

Ulmus glabra Alm 

Verbena canadensis eller Verbena x hybrida Verbena 

Veronica spicata Axveronica 

Viola cornuta Hornviol 

Viola odorata  Luktviol 

Zinnia elegans Zinnia 

  

Exotiska  

Agave americana Agave 

Howea balmoreana och Howea forsteriana Förmakspalm 

Livistonia chinensis Solfjäderspalm 
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Växtlista 

Ett urval av odlingsväxter på slott och herrgårdar 1500-1800-tal 

 

 

 

1600-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Allium schoenoprasum Gräslök 

Armoracia rusticana Pepparrot 

Aspargus officinalis Sparris (sent 1600-tal) 

Brassica oleracea  capitata var. capitata Vitkål 

Brassica oleracea ssp. acephala var. 

acephala 

Grönkål 

Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis Blomkål (sent 1600-tal) 

1500-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Allium cepa Matlök 

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Rödbeta 

Brassica napus ssp. napobrassica Kålrot 

Brassica oleracea  capitata var. capitata Vitkål 

Brassica oleracea ssp. acephala Kruskål 

Brassica oleracea ssp. capitata var. rubra Rödkål 

Brassica rapa ssp. rapa Rova 

Cannabis sativa Hampa 

Cucumis sativus Gurka 

Daucus carota ssp. sativus Morot 

Humulus lupulus Humle 

Lactuca sativa Sallat 

Linum usitatissimum Lin 

Majorana hortensis Mejram 

Malus domestica Äpple 

Ocimum basilicum Basilika 

Pastinaca sativa Palsternacka 

Pimpinella anisum Anis 

Pisum sativum ssp. sativum Ärta 

Prunus avium Sötkörsbär 

Prunus cerasus Surkörsbär 

Pyrus communis Päron 

Raphanus sativus var. niger Rättika 

Thymus vulgaris Timjan 

  

Exotiska  

Cucumis melo Melon 

Prunus dulcis Mandel 
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Cucumis sativus Gurka 

Cucurbita pepo Pumpa 

Cynara scolymus Kronärtskocka 

Daucus carota ssp. sativus Morot 

Fragaria Vesca Smultron 

Humulus lupulus Humle 

Lactuca sativa Sallat 

Linum usitatissimum Lin 

Majorana hortensis Mejram 

Malus domestica Äpple 

Ocimum basilicum Basilika 

Pastinaca sativa Palsternacka 

Petroselinum  crispum Persilja 

Phaseolus vulgaris Böna (turkiska bönor) 

Pisum sativum ssp. sativum Ärta 

Prunus domestica Plommon 

Prunus domestica ssp. insititia Krikon 

Pyrus communis Päron 

Raphanus sativus var. niger Rättika 

Raphanus sativus var. sativus Rädisa 

Ribes nigrum Svarta vinbär 

Ribes rubrum Röda vinbär 

Ribes uva-crispa Krusbär 

Salvia officinalis Salvia 

Spinacia oleracea Spenat 

Thymus vulgaris Timjan 

  

Exotiska  

Cucumis melo Melon 

Prunus armeniaca Aprikos 

Prunus persica Persika 

Vitis vinifera Vindruva 

 

1700-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Allium cepa Rödlök 

Allium porrum Purjolök 

Allium sativum Vitlök 

Allium schoenoprasum Gräslök 

Allium sp Spansk lök 

Anethum gravelones Dill 

Apium gravolens var. rapaceum Rotselleri 

Apium gravolens var.dulce Stjälkselleri 

Armoracia rusticana Pepparrot 

Aspargus officinalis Sparris 

Barbarea praecox vinterkrasse 

Berberis vulgaris Berberis 
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Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Rödbeta 

Brassica napus ssp. napobrassica Kålrot 

Brassica oleracea  capitata var. capitata Vitkål 

Brassica oleracea  capitata var. rubra Rödkål 

Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis Blomkål 

Brassica rapa ssp. rapa Rova 

Cannabis sativa Hampa 

Carum carvi Kummin 

Corylus acellana Hassel 

Cucumis sativus Gurka 

Daucus carota ssp. sativus Morot 

Fragaria Vesca Smultron 

Fragaria x ananssa Jordgubbe 

Helianthus tuberosus Jordärtskocka 

Humulus lupulus Humle 

Lactuca sativa Sallat 

Lens culinaris Lins 

Linum usitatissimum Lin 

Majorana hortensis Mejram 

Malus domestica Äpple 

Nicotiana tabacum eller Nicotiana rustica Tobak 

Ocimum basilicum Basilika 

Pastinaca sativa Palsternacka 

Petroselinum  crispum Persilja 

Phaseolus vulgaris Böna 

Pisum sativum ssp. sativum Ärta 

Prunus avium Sötkörsbär 

Prunus cerasus Surkörsbär 

Prunus domestica Plommon 

Pyrus communis Päron 

Raphanus sativus var. niger Rättika 

Raphanus sativus var. sativus Rädisa 

Ribes nigrum Svarat vinbär 

Ribes rubrum Röda och vita vinbär 

Ribes uva-crispa Krusbär 

Rubus caesius Hallon(blåhallon) 

Rubus fruticosus Björnbär 

Solanum tuberosum Potatis 

Thymus vulgaris Timjan 

Tropaolum majus Indiankrasse 

Zea mays Majs 

  

Exotiska  

Cucumis melo Melon 

Vitis vinifera Vindruva 
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1800-tal  

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

  

Allium cepa Rödlök 

Allium schoenoprasum Gräslök 

Armoracia rusticana Pepparrot 

Aspargus officinalis Sparris 

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima Sockerbeta 

Brassica napus ssp. napobrassica Kålrot 

Brassica oleracea ssp. botrytis var. botrytis Blomkål 

Brassica oleracea ssp. oleracea var. 

gemmifera 

Brysselkål 

Brassica rapa ssp. chinensis Kinakål 

Chaerophyllum bulbosum Körvelrova 

Crambe maritima Strandkål 

Cucumis sativus Gurka 

Daucus carota ssp. sativus Morot 

Fragaria Vesca eller Fragaria mpschata Smultron 

Fragaria x ananssa Jordgubbe (också vita) 

Helianthus tuberosus Jordärtskocka 

Lactuca sativa Sallat 

Malus domestica Äpple (många sorter) 

Phaseolus vulgaris Böna 

Pisum sativum ssp. sativum Ärta 

Prunus domestica Plommon 

Pyrus communis Päron 

Raphanus sativus var. sativus Rädisa 

Rheum rhaponticum Rabarber 

Ribes nigrum Svarta och gröna vinbär 

Ribes rubrum Röda, ljusröda och vita vinbär 

Rubus  arcticus Åkerbär 

Rubus ideaus Hallon (röda och gula) 

  

Exotiska  

Ananas comosus Ananas 

Cucumis melo Melon 

Ficus carica Fikon 

Prunus armeniaca Aprikos 

Prunus persica Persika 

Vitis vinifera Vindruva 

 

Källor 
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Prästkulla gård: Illustrationsplan - Fasadrabatter 1:30
Rabatt 3 - Blomsterrabatt
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Rabatt 4 - Blomsterrabatt
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Prästkulla gård: Illustrationsplan - Fasadrabatter 1:30
Rabatt 5 - Blomsterrabatt

N

0 10,5(m)

Teckenförklaring

Hydrangea macrophylla 'The Original'
Trädgårdshortensia (ca. 1-1,3 m)

Phlox subulata 
Mossflox (10-15 cm)

Geranium sanguineum 'Max Frei'
Blodnäva (15-25 cm)

Lökväxter i bottenskiktet
Tex. Gullviva

Hm

Ps

Gs

Trappa

Hm
Hm

Hm

Ps Ps

Gs
Gs

Gs

Bilaga 5

Projekt
Prästkulla gård

Matilda Brunström

Yrkeshögskolan Novia

Datum
28.2.2017 Ekenäs

Illustrationsplan
Skala
1:30



Prästkulla gård: Illustrationsplan - Fasadrabatter 1:50
Rabatt 6 - Kontoret
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Prästkulla gård: Illustrationsplan - trädgård 1:50
Rabatt 1 - Solrundning
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Prästkulla gård: Illustrationsplan - trädgård 1:50
Rabatt 2 - Piondröm
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Prästkulla gård: Illustrationsplan - trädgård 1:50
Rabatt 3 - Piondröm
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Nepeta x faassenii
Kantnepeta (30-50 cm)

Geranium macrorrhizum
Flocknäva (30-40 cm)

Waldsteinia ternata
Gullgröna (20 cm)

Fruktträd
T.ex Körsbär, äpple eller päron

Lökväxter planteras i bottenskiktet

Nxf

Klätterväxter kan planteras så 
att de klättrar i träden, om så önskas.
T.ex. Klätterrosor eller klematis

Teckenförklaring

Geranium mcantabrigiense 'biokovo'
Liten flocknäva (20-30 cm)

Achillea ptarmica
Vitpytta (50-70 cm)
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Sittplats

Ribes alpinum
Måbär (formklippt)

Rheum rhabarbarum 
Rabarber

Ribes nigrum, Ribes rubrum,
Ribes uva-crispa etc.
Vinbär och krusbär

Rubus idaeus, 
Rubus idaeus 'Golden Queen
Hallon (klätterstöd)

Sommarblommor
T.ex. Blåklint, lejongap, reseda, 
indiankrasse, ringblomma, luktärt,
rosenskära, vallmo, trädgårdsnejlika 
etc.

Örter
T.ex. Persilja, basilika, mejram, 
anis, timjan, salvia, dill etc.

Upphöjda odlingslådor
T.ex. Potatis, morot, rödlök, rädisa,
sallat, sparris, blomkål, lök,
vitlök, squash etc.

Öppen jord, kan täckas för att 
minimera ogräs

Sittplats

Teckenförklaring 

Spaljé/Klätterstöd för T.ex ärter, 
luktärter, klematis etc. 
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Gräsmatta/Bollplan
Vindskyddad yta för t.ex. lek och
spel eller fest

Fruktträd 
T.ex. Äpple, päron, plommon 
eller körsbär

Öppen jord, höstgrävs/vänds

Lökväxter 
T.ex. Tulpaner och vitsippor

Teckenförklaring 
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Ribes alpinum
Måbär (formklippt)

Humulus lupulus
Humle (störar)

Rosa gallica och Rosa x alba
Provins- och jungfrurosor

Sittplats

Teckenförklaring 

Rosa helenae 'hybrida' 
alt. 'lykkefund'
Honungsros (valvformat klätterstöd)
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Resultat planteringar 

När blommar det i trädgården 

 

  Blomningstid Höjd Färg 

Fasadrabatter 

 

Entrérabatter x2  

Mjukakantus  Jul-Sep  80 cm Purpur 

Myskmadra  Maj-Juni  10-30 cm Vit 

Kinesisk smörboll Juni-Jul  90 cm Gul 

 

Blomsterrabatter x2 

Stäppsalvia  Juni-Aug  50 cm Blålila 

Myskmalva  Juni-Sep  50-60 cm Rosa/Vit 

Vitpytta  Jul-Aug  50-70 cm Vit 

Vit axveronika Jul-Sep  40-80 cm Vit 

Blågull  Maj-Juni  80 cm Blålila 

Klematis  Juni-Sep  200-300 cm Multi 

Krollilja  Juni-Aug/Sep  150 cm Rosa/Röd 

 

En Sommardröm 

Hortensia  Juni-Sep  100-130 cm Rosa 

Blodnäva  Juni-Aug  15-25 cm Rosa  

Mossflox  Maj-Juni  10-15 cm Lila 

 

Kontoret 

Backsippa  Apr-Maj  10-15 cm Lila 

Höstvädd  Jul-Okt  50-70 cm Blå 

Kantnepeta  Juni-Sep  45-50 cm Blålila 

Pipört  Juni-Sep  50-60 cm Röd 



Bilaga 8 

Stjärnflocka Juni-Jul    Purpur/Vit 

 

Trädgården 

 

Solrundning 

Stockros  Jul-Sep  150-200 cm Multi  

Lavendel  Jul-Sep  30-35 cm Blålila 

Luktreseda   Jul-Okt  30 cm Gul 

(Liten flocknäva) Juni-Jul  20 cm Rosa 

Vitpytta  Jul-Aug  50 cm Vit 

 

Piondröm x2 

Bondpion  Juni  70 cm Vit 

Luktpion  Juni  70-90 cm Rosa 

Gul daglilja  Juni-Jul  70-80 cm Gul 

Brunröd daglilja Juni-Jul  60-100 cm Rödbrun 

Blågull  Maj-Juni  80 cm Blålila 

Kinesisk smörboll Maj-Aug   90 cm Gul 

Lökväxter 

 

Blomstergång 

Kantnepeta  Juni-Sep  30-50 cm Blålila 

Liten flocknäva Juni-Jul  20-30 cm Rosa  

Flocknäva  Juni-Jul  30-40 cm Rosa 

Gullgröna  Maj-Juni  20 cm Gul 

Vitpytta  Juni-Aug  50-70 cm Vit 

Kejsarkrona  Maj   100 cm Orange 
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Infart 

 

Rosenrabatt x2 

Ros ’The Fairy’ Juni-Nov  60-100 cm Rosa 

Bondpion ’Alba Plena’ Juni-Jul  70 cm Vit 

Bondpion ’Rubra Plena’ Juni  65 cm Karminröd 

Jättedaggkåpa Juni-Sep  30-50 cm Lime 

Kungsnäva  Jul-Aug  60 cm Blålila  

 

Solrundning 

Nr. 1 

Syrenhortensia Jul-Sep  150-250 cm Rosa 

Julros  Dec-Aprl  30 cm Vit & Purpur 

Stjärnflocka  Juni-Jul  50-70 cm 

 

Nr. 2 

Trädgårdshortensia Juni-Sep  100-130 cm Rosa 

Vinteriberis  Maj- Juni  10-20 cm Vit 

Jättedaggkåpa Juni  30-40 cm Lime 

 

 

Nyttoträdgård 

 

Humlegården 

Honungsros  Jul-Aug  500-600 cm Gul 

Provinsros  Juni-Jul  120-150 cm Röd/Karminröd 

Jungfruros  Juni-Jul  100-200 cm Rosa 

 

 


