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SAMMANFATTNING 

 

 
 

Jamtli, friluftsmuseet i Östersund ska utveckla ett nytt område som ska spegla det moderna 
samhället, i form av ett 70-talsområde. Mitt intresse för historiska trädgårdar gjorde att jag för 
mitt examensarbete har valt att göra ett förslag till Jamtlis 70-talsområdes villaträdgård. Mitt syfte 
med arbetet är att utforma ett förslag som ska passa ihop med huset, den tänkta familjen samt 
återge och förmedla den historiska känslan till museets besökare.  

Jag har för att kunna utforma detta förslag studerat vad som kännetecknar 70-talsträdgårdar både 
genom litteratur och fältstudier. Jag har tagit hänsyn till platsens förutsättningar och beställarens 
önskemål.  

70-talets trädgård kännetecknades bl. a. av att det skulle vara lättskött. Detta gjorde att barrväxter, 
och buskplanteringar var populära då det var mer lättskötta än perenner. Gräsmattan hade en 
central roll. Avgränsningar mot grannar skulle vara låga och man använde sig av lågvuxna 
friväxande buskar. Det var viktigt med kontakt mellan ute och inne och uteplatsen låg i markplan. 
Barnen tilläts ta plats. Man tyckte om klara färger som orange och ansåg att brunt stod sig bra 
mot grönska. Asfalt och betongplattor var populära markbeläggningar. 

Jag har beskrivit hur jag gått tillväga för att komma fram till mitt förslag som presenteras genom 
ritningar som steg för steg beskriver processen. Detta har till slut resulterat i en illustrationsplan 
och planteringsplan med växtförteckning.  
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INLEDNING 
 
 
 

Under min studietid har jag mer och mer kommit att fascineras av trädgårdens historia och hur 
de historiska skeendena och tidsandan avspeglar sig i trädgården. Det tillsammans med hur man 
faktiskt går till väga för att gestalta en trädgård som passar ägarnas behov, platsens villkor och 
tidens anda ville jag undersöka närmare i mitt examensarbete. Jag tog därför kontakt med Jamtli 
– Jämtlands läns museum, för att höra om de hade något projekt på gång som involverade 
historiska trädgårdar. Det visade sig att de är i full färd med att utveckla en helt ny del på 
friluftsmuseet som ska spegla ”det moderna samhället”. Modern i bemärkelsen 70-tal!  

 

Bakgrund 
 

JamtliJamtliJamtliJamtli    

Jamtli är ett friluftsmuseum beläget precis i utkanten av Östersund. Museet har både en inomhus- 
och en utomhusdel. Inomhus finns utställningar, kafé och butik, hörsalar mm och ute finns olika 
miljöer uppbyggda, t ex en gård från år 1785, ett torg med handelsbod från förra sekelskiftet, ett 
Per-Albintorp från 1942, en 50-talsmack och mycket mer. En del hus är autentiska och 
ditflyttade för att representera en tidsepok, andra är uppbyggda efter förlagor. Det ursprungliga 
museet invigdes 1912 och har en stor insamlad föremålsskatt, men syftet är inte i första hand att 
ställa ut föremål, utan att levandegöra historien. Från mitten av 80-talet har detta utvecklats med 
anställda som agerar ute i de olika miljöerna. De  kan även dra in publiken i olika rollspel.  
Ursprungligen var namnet Fornvallen Jamtli (som betyder jämtländsk backsluttning) men idag 
har Jamtli fått tilläggsnamnet Historieland. Det är ett av de största turistmålen i Östersund. 
(Jamtlis historia, jamtli.com) 

Förutom själva museet har man även verksamhet inom bl. a. arkeologi och byggnadsvård. Det 
finns ett stort bildarkiv, arkiv med tidningsklipp, arkeologiskt material mm samt ett 
referensbibliotek. Jordbruks- samt bygg- och marksektionen är viktig för skötseln av djuren och 
utemiljöerna. Jamtli ger dessutom ut böcker i eget förlag. (jamtli.com) 
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Den nya 70Den nya 70Den nya 70Den nya 70----talsmiljöntalsmiljöntalsmiljöntalsmiljön    

I foldern 70-talet. Det moderna samhället och i handlingsplanen för det nya området kan man 
läsa om det senaste tillskottet till Jamtli Historieland. Det är ett nyförvärvat område som ska 
spegla livet i ”det moderna samhället”. Genom uppbyggnad av en Fem-myror-är-fler-än-fyra-
elefanter-park, mexitegelvilla, pensionärslängor och ett gröna-vågen-torp kommer den nya miljön 
på Jamtli att ”spegla liv och institutioner under folkhemmets mogna fas”. Man vill att besökarna 
ska beröras med alla sinnen, bli engagerade och känna igen sig. Liksom andra områden kommer 
även 70-talsområdet ”bebos” av aktörer som levandegör historien och besökare bjudas in till 
upplevelsen. Man vill gärna ha ett tydligt Östersundsperspektiv och ta in Östersundshistoria på 
området. Man kommer också ev. att prova ett nytt grepp, där man via hemsidan kan ”boka in 
sig” på en av karaktärerna, för att under en dag komma till Jamtli och ikläda sig den rollen. Via 
webbkameror ska man kunna följa livet på området på Jamtlis hemsida. De tänkta primära 
målgrupperna är dels 40-talisterna som bildade familj och 60/70-talisterna som var barn och 
tonåringar under den här tiden. Villan börjar byggas våren 2011 och området kommer att invigas 
sommaren 2012.1  
 

   

 

 

Syfte  
Syftet med detta arbete är att utforma ett förslag till Jamtlis 70-talsområdes villaträdgård. 
Förslaget presenteras i form av en illustrationsplan med tillhörande planteringsplan och 
växtförteckning. Trädgården ska passa ihop med huset och den tänkta familjens livssituation och 
behov, samt återge och förmedla den historiska känslan till museets besökare.  

                                                 
1 Jamtlis villagrupp samt projektledare Eva Zetterström-Blixth. 

Figur 1: Ellips: Det nya området.  
Fyrkant: Villaträdgårdens ungefärliga placering.  
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AvgränsningarAvgränsningarAvgränsningarAvgränsningar    

För att inte arbetet ska bli för omfattande har jag valt att koncentrera mig på villaträdgården och 
lämnat övriga områden. Jag kommer inte att göra en budget för anläggning och växter. Förslagen 
ska dock vara realistiska och genomförbara, t ex ska växtmaterialet vara anpassat efter platsens 
förutsättningar och klimatet. Skötselplan ingår inte i detta arbete. Om Jamtli väljer att använda 
sig av mina förslag kan det bli aktuellt med förtydliganden som inte ligger inom ramen för detta 
examensarbete.  

 

Metod  
För att kunna utforma ett designförslag behövde jag ta reda på vad som kännetecknar 70-
talsträdgården, vilket växtmaterial som användes i Östersund (växtzon 6) på 70-talet, vilka 
önskemål och krav beställaren har, de tänkta användarnas behov samt platsens ekologiska och 
tekniska förutsättningar. För att ta reda på detta har följande metoder använts: 

• Litteraturstudier av växtmaterial relevant för tiden och växtzonen samt arkitektur, 
materialval i t ex gångvägar, staket, armatur etc. 

• Studier av befintliga trädgårdar i Odensala, ett stort villaområde strax utanför Östersund 
anlagt på 70-talet. Växtmaterial, hårdgjorda ytor, arkitektur och planering av tomterna 
har studerats. Dokumentation i form av fotografering.  

• Inläsning av Jamtlis förstudie; handlingsplan med bilagor: Miljöernas berättelse, 
Utomhusmiljöerna, Villa, Besökarnas upplevelser, Marknadsundersökning, broschyren 
70-talet Det moderna samhället, flera möten och samtal med inblandade medarbetare 
(projektledare, vaktmästare, ”villagruppen” bestående av  byggnadsantikvarie, antikvarie, 
ansvarig för publikverksamhet, museipedagog och textilansvarig) för att få reda på deras 
visioner och intentioner med platsen.  

• Inventering av platsen avseende omgivningarna, säkerhet, växtzon, sol/skugga, 
vindförhållanden, väderstreck, markbeskaffenhet samt tekniska förhållanden som t ex 
nergrävda kablar och behov av snöröjning.  

• En preliminär ritning av tomten, bygglovsritningar på huset och en skiss över området har 
tillhandahållits av Jamtli. Jag har även varit på plats och stegat ut tomtens gränser och 
husets placering för att få en uppfattning om hur platsen ”känns”. 
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VAD KÄNNETECKNAR 70-TALSTRÄDGÅRDEN? 
 
 
 

I följande avsnitt ges en introduktion till 70-talsträdgårdens stil, växtval och material. De 
inledande rubrikerna behandlar Sverige i stort, men jag har också i sista stycket, försökt titta lite 
mer specifikt på förhållandena i Östersund och Jämtland, eftersom önskemålet är att 
villaträdgården på Jamtli ska spegla ett tänkt östersundsområde. Dessutom spelar växtzonen in 
när det gäller val av växter. Det fanns naturligtvis en stor variation av hus, tomter och 
förutsättningar under den här tiden, men här har främst faktorer relevanta för den tänkta 
trädgården på Jamtli tagits med. 

 

Miljonprogrammet 
1965 antog Sveriges riksdag det s.k. miljonprogrammet som syftade till att lösa den alltmer akuta 
bostadsbristen. En miljon bostäder skulle byggas de närmaste 10 åren. Många tänker i första hand 
på lägenheter då man pratar om miljonprogrammet, men ca en tredjedel av bostäderna var radhus 
och villor. Många av dessa radhus byggdes på gammal åkermark eller så sprängde och schaktade 
man stora områden för att det skulle bli rationellt att bygga stora mängder hus där man inte 
behövde ta hänsyn till topografin. Ingen befintlig vegetation sparades. Många tomter från den här 
tiden är därför ganska platta, men det var populärt att använda schaktmassorna till att skapa små 
kullar o. dyl. i nåt hörn av tomten. På så sätt slapp man ju också frakta bort schaktmassorna. 
(Wilke, 2004: 191-192, 197)  

Även nya prefabricerade likadana villor kunde uppföras på stora områden. Det byggdes också nya 
villor i gamla bostadsområden. När terrängen var kuperad var souterränghusen ett populärt 
alternativ. Här tog man hänsyn till befintliga höjdskillnader och uppväxta träd. Man ville undvika 
dyra stödmurar, så på sluttande tomter blev det vanligt att anlägga långa, jämna, gräsbevuxna 
slänter. (ibid.: 193)  

Husen var ofta byggda av träpanel, brunt eller mörkrött tegel eller det populära vita mexiteglet.  
De kunde också ha tegel på nedervåningen och träpanel på övervåningen. Husen hade oftast inga 
källare, och utan en hög grund blev det mer närkontakt med trädgården från altandörren. Husen 
placerades gärna mitt på tomten, så att det blev en tydlig fram- och baksida. På framsidan var det 
viktigt att bilen skulle få plats och ett garage fanns nästan alltid i anslutning till huset eller 
friliggande, ibland sammanbyggt med grannens garage. (ibid.: 193) 

 

Lättskött, praktiskt och barnvänligt 
Kvinnorna var i allt större omfattning yrkesarbetande, så lättskötta och praktiska trädgårdar var 
på modet. Det var inte viktigt att trädgården skulle vara välskött och tjusig, utan den var till för 
ett lättsamt familjeliv. Barnen tilläts mer och mer att synas och ta plats och man placerade gärna 
en sandlåda och gungställning i närheten av uteplatsen så man kunde ha uppsikt över dem. 
Uteplatserna gjordes vanligen av tryckimpregnerad trätrall eller betongplattor som var släta och 
bra att ha möbler på. Skiffer användes också. Min gissning är att den var vanlig i Jämtland, 
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eftersom det är en bergart som bryts där. Uteplatsen skulle vara i marknivå och en direkt 
förlängning av huset. Den var oftast rektangulär och det rekommenderade minimimåttet var 4x6 
meter. Ibland försågs uteplatsen med ett tak av plast. För att få insynsskydd var det vanligt med 
spaljéer och plankväggar runt uteplatsen och det var under 70-talet som utegrillarna fick sitt 
genombrott. (Wilke, 2004: 198-200) 

 

Växter 
I följande avsnitt har jag för läsbarhetens skull valt att använda svenska namn på växter i löpande 
text. I listor anges både vetenskapligt och svenskt namn. Samtliga växter som nämns i texten 
återfinns med vetenskapligt och svenskt namn i bilaga 5. Jag har valt att återge Wilkes listor på 
storsäljande växter under respektive rubrik trots att det inte finns någon definition av vad som 
menas med storsäljande. Jag har dock tagit mig friheten att endast ta med de växter som är 
härdiga i zon 6 och uppåt, enligt Palmstierna (1999). 

 

Träd och buskarTräd och buskarTräd och buskarTräd och buskar    

För att få det så lättskött som möjligt använde man sig i stor utsträckning av olika sorters buskar 
och barrväxter i större samplanteringar istället för perennrabatter som man ansåg var skräpiga och 
fula när de inte stod i full blom. Buskar och häckar var ofta friväxande och man använde många 
av samma sort i stora sjok. Det var vanligt att fylla slänter med marktäckande buskar, som t ex 
krypoxbär, ölandstok, praktspirea eller vresrosor. Man var även förtjust i rödbladiga, gulbladiga 
och brokbladiga buskar. Eftersom tomterna många gånger var små ansågs det lämpligt att 
använda låga buskar och prydnadsträd som inte blev så storvuxna, som t ex prydnadsäpple, 
hagtorn, rönn och hägg samt uppstammade syrener och karaganer. Om man valde häck som 
inramning av tomten skulle den också vara låg. Man valde lågväxande arter för att slippa klippa, 
exempelvis ölandstok, berberis, björkspirea eller vresrosor. (Wilke, 2004: 201-203, 205-206) 

 

Storsäljande träd och buskar 1971 enligt Wilke: 203 och 206:  

Berberis, Häckberberis  Potentilla fruticosa, Ölandstok  
Cotoneaster, Häckoxbär   Rhododendron 
Crataegus, hagtorn   Rosa, Rosor 
Lonicera tatarica, Rosentry  Spiraea, Spirea  
Malus, prydnadsapel   Syringa, Syren 
Philadelphus, Schersmin  
  

Jag har inte lyckats hitta någon statistik över sålda växter i Jämtland under 70-talet, men en 
katalog utgiven av Hushållningssällskapets plantskola i Odensala från 1972 är intressant läsning. 
Den ger en bild av utbudet, och det är större än jag trodde. Det finns i sortimentet t ex inte 
mindre än 10 olika sorters äppelträd. Det finns även ett antal körsbär och plommonsorter. 
Sortimentet av prydnadsbuskar är rätt stort. Förutom de som nämnts ovan finns bl. a. rysk lönn, 
som beskrivs som en 3-4 m hög buske, häggmispel, tre sorters karagan, korneller, ginst, 
silverbuske, alpgullregn, blåtry, flera sorters schersmin, måbär, daggvide, druvfläder, park- och 
skogsolvon samt snöbär. Av ölandstok finns 4 sorter, varav en vit. Spireorna är det också gott om, 
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det finns brud-, björk-, häck-, rosen-, prakt-, bukett- och sibirisk spirea. Den enda som har en 
sortvariant är brudspirea ’Grefsheim’.  Den ungerska syrenen ’Odensala’ finns i sortimentet 
liksom flera varianter av bondsyren och stamsyrener. Av prydnadsäpplen finns sorterna ’John 
Downie’ och ’Hopa’.  

 

StädsegröntStädsegröntStädsegröntStädsegrönt    

Många förknippar 70-talsträdgårdar med barr- och vintergröna växter. Samplanteringar med 
barrväxter i olika gröna nyanser var högsta mode under perioden. Slänter planterades gärna med 
bergtall. Tujor, enar och sockertoppsgranar stack upp bland mattor av krypen och liknande. 
Barrväxterna kombinerades gärna med rhododendron och lövfällande buskar. Dessa stora 
planteringar var, när de väl etablerat sig mycket lättskötta, eftersom de blev så täta att ogräset inte 
fick en chans. (Wilke 2004: 204)  

Wilke citerar i sin bok Sven Green, som var en av de stora trädgårdsprofilerna under 
perioden: ”Man måste nog säga att en trädgård är otänkbar utan några städsegröna växter.” Han 
lovordar barrträd som han menar är utmärkta både som solitärer och bakgrund till andra växter, 
och har stor variationsrikedom i färg och växtsätt.  (Wilke 2004: 204) 

Den stora vurmen för barrväxter på 70-talet gjorde att mycket växtmaterial som inte var 
tillräckligt härdigt användes och bristande kunskap gjorde att man använde växter som inte var 
lämpliga storleksmässigt. (Sjöman & Lorentzon, 2005) 

Storsäljande barrväxter 1971 enligt Wilke: 205:  

Picea pungens, Blågran 
Pinus mugo, Bergtall 
Thuja occidentalis, Pyramidtuja (zon 5, men det finns många stora fina exemplar planterade i Östersund, därför är den med här.) 
 

Följande lista över städsegröna växter härdiga till zon 6, finns i Carlsson och Lundbergs bok 
Trädgård i norr. Det hårda klimatets trädgård, sid 123 (1970): 
 
Abies sibirica, pichtagran   Pinus cembra, cembratall  
Larix sibirica, sibirisk lärk  Pinus mugo v. mughus, kryptall 
Juniperus communis, en   Pinus strobus, weymouttall 
Juniperus communis f. suecica, träd-en  Pinus sylvestris, tall 
Picea omorika, serbisk gran    
 

I plantskolans katalog (1972) finns samtliga av ovanstående  arter medtagna utom enarna och den 
serbiska granen. Där finns däremot Pinus pumilo, som är den mindre, krypande varianten av 
bergtall. Man varnar här för att bergtallarna blir cirka 3 resp. 2 meter höga. Flertalet av de andra 
arterna är för stora för en vanlig liten villatomt.  
 

KlätterväxterKlätterväxterKlätterväxterKlätterväxter    

Klätterväxter var utmärkta att sätta vid avskärmningarna vid uteplatserna och också mot kala 
väggar, t. ex. garageväggen. De fick då klättra på köpta solfjäderformade spaljéer i vit plast eller 
egensnickrade i trä, målade i vitt eller brunt. (Wilke, 2004: 212) Urvalet av klätterväxter var inte 
så stort i Jämtland. I plantskolekatalogen (1972) finns humle, alpklematis, gullklematis, italiensk 
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klematis (viticella), de storblommiga klematis-sorterna ’Jackmanii’ och ’The President’, äkta 
kaprifol och vildvin. Man saluförde även snårvinda (!) och besksöta.   

 

PerPerPerPerenner, lökar och utplanteringsväxterenner, lökar och utplanteringsväxterenner, lökar och utplanteringsväxterenner, lökar och utplanteringsväxter    

Som nämnts tidigare var rena perennrabatter mindre populära, men man kunde använda perenna 
marktäckare i framkant på buskplanteringar och i stora mattor under träd och buskar. Exempelvis 
silverarv ansågs ge en fin kontrast mot mörka barrväxter. (Wilke, 2004: 209) 

Carlsson och Lundberg tycker att man gott kan använda perenna blommor på små ytor där gräs 
är tidsödande att sköta, eftersom perennerna faktiskt kräver mindre arbete (1970). Men då många 
perenner bara blommar under en kort period, ansåg man att det var bättre att använda 
utplanteringsväxter, d v s ettåriga växter,  för att fylla hål i rabatterna eller till urnor, amplar och 
balkonglådor. Modet i övrigt återspeglades i trädgården och man hade en förkärlek för 
storblommiga och färgstarka sorter. Även lökväxter fick gärna vara stora och grälla samt planteras 
i stora sjok av samma sort. (Wilke, 2004: 211-212). I plantskolans katalog (1972) finns drygt 
hundra perenner. För det mesta finns endast arten eller en sort av varje, till skillnad mot nu, då 
det finns en uppsjö av olika sorter. Exempelvis finns bara en enda sort funkia; Hosta sieboldiana, 
daggfunkia. Det finns fyra sorter av riddarsporrar och fyra sorter av höstflox. Sortimentet av 
utplanteringsväxter är också ganska begränsat, knappt trettio sorter. Av tagetes finns ”låg” 
och ”hög” och av pelargon ”vanlig” och ”häng”.  

 

Perenner på försäljningstoppen enligt Wilke (2004): 

Aquilegia, akleja   Gentiana 
Aubrieta   Heuchera, alunrot 
Campanula carpatica, karpaterklocka  Lavandula angustifolia, lavendel 
Campanula persicifolia, storklocka  Oenothera missouriensis, storblommigt nattljus 
Chrysantemum maximum, jätteprästkrage Phlox, flox 
Corydalis lutea, gul nunneört  Primula, viva 
Delphinium, praktriddarsporre  Pulsatilla vulgaris, backsippa 
Dicentra spectabilis, löjtnantshjärta  Rudbeckia 
Doronicum orientale, vårkrage  Sedum  

Viola, viol 

                

StenpartiStenpartiStenpartiStenparti                

Många drömde om ett stenparti, men inte alla hade en naturlig plats med berghäll i dagen, för det. 
Det gick då bra att bygga upp en kulle eller använda en slänt och lägga till stenar. Även här kunde 
man med fördel använda barrväxter som bas. Bräcka, aubretia, fagertrav och vinteriberis är 
exempel på populära stenpartiväxter från tiden.  (Wilke, 2004: 230-231) Carlsson och Lundberg 
varnar för att stenpartiet visserligen kan vara effektfullt i en slänt, men blir mer arbetskrävande 
med åren jämfört med buskar. De rekommenderar att man använder få och stora stenar, 
oregelbundet placerade och gärna mossbevuxna. (1970: 50, 55) 
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NyttoodlingNyttoodlingNyttoodlingNyttoodling    

Det var inte många som odlade grönsaker, bär och frukt i någon större skala. Man kunde ha 
någon liten odling för barnens skull. Det var pedagogiskt för dem att veta hur en morot eller ärtor 
växer. Några jordgubbsplantor och bärbuskar samt rabarber var också mysigt att plocka och äta 
direkt eller göra en enkel efterrätt.  Det var även här viktigt att det skulle vara lättskött. (Wilke, 
2004: 222)  ”Arbetet i trädgården bör vara en avkoppling och inte ett tvång.” (Green, 1968 se 
Wilke, 2004: 225) Carlsson och Lundberg skriver däremot att alltfler vill ha möjlighet att odla 
köksväxter, så här går åsikterna isär. (1970) 

 

GräsmattaGräsmattaGräsmattaGräsmatta    

Gräsmattan var ofta trädgårdens viktigaste och mest självklara inslag. Den gräsmatteklädda flacka 
slänten var vanlig, särskilt vid souterränghus. Det rekommenderades att gräsmattan skulle hållas 
så obruten som möjligt, för att underlätta gräsklippningen (Wilke, 2004: 207-208). Plantskolans 
katalog (1972) presenterar två gräsfröblandningar: X-tra blandning för finare gräsmattor och 
Jämtlandsblandning, specialblandad för inre norrland.  

 

Hägnader, gångar, uteplatser och pynt 
Det låg i tiden att låta tomten vara  öppen mot allmänningar, men mot gatan och kanske mot 
grannar var det befogat med ett staket eller häck. Staketen skulle vara låga, max en meter, men 
spjälorna var breda och ofta brunbetsade med rakt avsågade eller rundade toppar. (Se bild 2, sid 
14.) Man tyckte att brunt stod bra mot grönska. Staketstolparna var ofta gjorda av järnrör eller   
t-järn gjutna i plintar. Ibland gjordes grindstolparna mer påkostade, t ex murade i samma tegel 
som villan. Grinden hade spelat ut sin roll och ansågs bara vara i vägen för bilen. Till 
garageuppfarten anslöts gångvägen till entrén, det ansågs onödigt och opraktiskt med flera gångar 
(Wilke, 2004: 220). Trampstenar skulle undvikas, eftersom det efter några år ofta blev bekvämare 
att gå bredvid stenraden. Det var bättre att sprida trafiken och gå direkt på gräsmattan (Green red, 
1979: 25 ). Man var även mån om att ha så stora sammanhängande gräsytor som möjligt. 
Garageinfarten skulle därför gärna ligga utmed en tomtgräns (Carlsson & Lundberg, 1970: 43). 
På gångvägarna var det populärt att lägga kvadratiska betongplattor, ofta med frilagd sjösten. De 
ramades ibland med kantsten i samma material. Det blev också vanligt med asfalt på 
garageinfarterna vid den här tiden. Om man använde grus var det av krossat material, men grus 
ansågs ofta för arbetskrävande och skulle undvikas. (Wilke, 2004: 222) 

Man undvek stödmurar och anlade istället gräsbevuxna eller buskplanterade slänter. Stödmur mot 
gatan var ibland nödvändigt. Till det blev det populärt att använda tryckimpregnerade 
järnvägsslipers. De användes också till trappor och trappvägar. Plansteget fylldes då med grus eller 
såddes med gräs. Granit och skiffer var andra material som användes och knäckstensmuren i 
betong lanserades, ett omtyckt alternativ, eftersom den var lätt att lägga själv.  (ibid.: 218-219) 

Eftersom själva tomten ofta inte var så insynsskyddad kunde det vara skönt att ha det mer 
ombonat på sin uteplats eller altan, så runt dessa sattes skärmar, plank och spaljéer upp. Dessa 
byggdes vanligen av trä i kraftiga och rejäla dimensioner. Planken fick gärna vara dubbelsidiga, 
dvs. ha plankor spikade växelvis från båda hållen. Brunlaserat eller vitmålat var vanligast (ibid.: 
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228). Även träd och buskar kunde användas för att ”…understryka en viss avskildhet”(Carlson & 
Lundberg, 1970).  

Uteplatsens golv bestod av trätrall eller betongplattor. Utemöblerna var också gjorda i rejäla 
dimensioner i brunlaserat trä. Det fanns också hopfällbara stålrörsstolar och möbler med flätade 
plastband. Planteringslådor av tryckimpregnerat trä var vanliga liksom balkonglådor, amplar och 
krukor av vit plast. Det fanns planteringskrukor med frilagd sjösten som matchade 
plattsättningen. Elarmaturer fästes ofta på fasaden. Glasen fick gärna vara färgade och ha olika 
typer av mönstereffekter.  Den hopfällbara torkvindan blev populär, men den var för otymplig att 
flytta ut och in så den fick i de flesta fall sitta uppe hela tiden. Andra tidstypiska detaljer är 
bredrandig markisväv och storblommiga, färgglada dynor i möblerna. (Wilke, 2004: 230-232) 

 

Planering 
Det ansågs viktigt att kartlägga familjens behov innan man påbörjade anläggningen och att det 
var bättre att begränsa detaljrikedomen än att överdriva den. Man betonade också vikten av att 
tomt och hus skulle bilda en enhet med god kontakt mellan ute och inne. Det rekommenderades 
att ta hjälp vid planeringen eftersom detta krävde kunskap och ”god smak” (Carlson & Lundberg, 
1970: 30) I Vackrare trädgård (Green red, 1979: 10-11) påpekas att det är av största vikt att 
socklar och trappor ska vara så låga som möjligt. Ett till tre trappsteg ansågs vara maximum, 
eftersom det var både det mest estetiska och praktiska. Det rekommenderades också att man 
försökte skapa flera rum i trädgården för att man inte skulle se allt på en gång. 

 

Jämtland  
Man får anta att ovanstående beskrivning i stort sett gäller även för Jämtland. Det som kan skilja 
är i första hand växtvalet, eftersom man här måste ta hänsyn till ett ganska hårt klimat.  

Det fanns under den här tiden både ett aktivt hushållningssällskap och trädgårdsförening i länet. 
För de som hade intresse fanns det råd och hjälp att få. Hushållningssällskapet hade en egen 
plantskola i Östersund. I deras katalog från 1972 står det att de har trädgårdskonsulenter som ger 
råd om växtmaterial, anläggning och skötsel. De utför även ritningar och skisser. Katalogen 
innehåller också en hel del matnyttiga råd om plantering.  

 

Studie i Studie i Studie i Studie i villakvarter, villakvarter, villakvarter, villakvarter, OdensalaOdensalaOdensalaOdensala, Östersund, Östersund, Östersund, Östersund        

För att få en bättre känsla för hur villakvarteren och trädgårdarna i miljonprogrammet kunde te 
sig har jag gjort fältstudier i ett sådant område i Odensala utanför Östersund. Jag kunde 
konstatera att, enligt mina litteraturstudier, fanns mycket kvar av känsla och tidstypiska detaljer. 
Det kan såklart vara svårt att avgöra vad som är ursprungligt och vad som tillkommit senare. Ett 
typiskt inslag i området är syrenhäckar. Jag kan inte veta säkert, men att döma av grovleken och 
att de såg ut att vara urgallrade flera gånger,  är det troligt att dessa planterades när hela området 
planerades i början av 70-talet. De finns mot gatan och mellan tomterna och är idag klippta till ca 
150 cm höjd. Det verkar röra sig om ungersk syren och en inte alltför vild gissning är att sorten 
kan vara ’Odensala’, som utvecklats på plantskolan just i Odensala. Se bild 1. 
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De allra flesta tomter ligger med kortändan av huset mot gatan och har asfalt på garageinfarten. 
Sedan går en gångväg från garaget till entrén belagd med frilagda betongplattor, skiffer eller i 
enstaka fall gatsten. Se bild 3-5 på sid. 15. Jag hittade ett fåtal villor som hade en smal remsa tomt 
mellan framsidan av huset och gatan och här har man ibland gjort en extra gångväg från gatan 
direkt mot ytterdörren. Låga trästaket (bild 2) och låga häckar av ölandstok och vresrosor finns 
också. Ibland både staket och häck.  

Det finns en hel del stora, fina tujor i området. Ofta är de planterade mycket nära husen. (Bild 4) 
Det finns däremot inte så mycket andra barrväxter. Några bestånd av bergtall och enstaka 
sockertoppsgranar samt stora tallar och granar. Jag undrar om det beror på att de är borttagna? 
Antingen för att de anses fula, eller för att de växt sig för stora? Det kan också vara så att det inte 
var lika vanligt med barrväxter i just det här området, eller i Jämtland, som längre söderut i 
Sverige. Utbudet är trots allt ganska begränsat i växtzon 6 och uppåt.  

Studier av ritningar i Östersunds stadsträdgårdsmästares arkiv visar att de offentliga ytorna i 
området planerades 1971. För dessa ytor (längs villagator och små grönområden mellan husen) 
användes lönn, vårtbjörk, jämtlandspoppel, rönn, amerikansk hagtorn, korallkornell, rosentry, 
ölandstok, snöbär och ungersk syren.  

Enligt stadsträdgårdsmästare Nicole Lindsjö fanns det inga rekommendationer för hur 
tomtgränser mot gatan skulle utformas, utan det har förmodligen överenskommits grannar 
emellan.2  

 

                                                 
2 Stadsträdgårdsmästare Nicole Lindsjö, Östersunds kommuns trafik- och parkförvaltning 

Bild 1. Långa rader med häck av ungersk    Bild 2. Staket à la 70-tal. Bild från Odensala.  
Syren i Odensala.    
 

Fig. 2 Satellitbild över den del av Odensala 
som jag studerat. (hitta.se) 
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INVENTERING 
 
 
 

I det här avsnittet presenteras platsen på Jamtli; tomten och villan samt den tänkta familjen som 
ska bo här. Beställarens (Jamtlis) önskemål, omgivningarna och de förutsättningar som råder på 
platsen.  

 

Beställarens förutsättningar, krav och önskemål  
Utifrån samtal och möten med projektledare Eva Zetterström-Blixth samt villagruppens 
medlemmar (se metod) har följande förutsättningar och önskemål framkommit: 

 

TomtenTomtenTomtenTomten        

• Tomten är inte särskilt stor, ca 625 kvadratmeter och i stort sett kvadratisk. Husets 
placering är given då det måste vara ett visst avstånd (8 meter) mellan garage och 
pensionärslängan, av brandtekniska skäl. Bakåt begränsas placeringen av 
starkströmsledningen där det råder byggförbud. Garaget har placerats mot tomtgränsen. 

• Det ska finnas plats för en Volvo 144 och en husvagn på tomten! Husvagnen har inte 
jättehög prioritet och det är ok att ha bilen i garaget. Det kommer att bli asfalt på vägen 
förbi villan, det är därför möjligt att även ha det på uppfarten till villan. 

• Det finns en starkströmsledning nergrävd med en upphöjd jordvall tvärs över tomten. Se 
bild 6. Där får inte planteras något med djupgående rötter. Det är osäkert hur djupt den 

Bild 3. Asfalt vid garage och skiffer i Bild 4. Tujor och andra planteringar Bild 5. Här har frilagda betongplattor  
gångvägen. Samtliga bilder på sidan  mot husväggen använts. Klippt syrenhäck mot grannen. 
från Odensala.  
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ligger, men detta ska undersökas. Ev. kan man schakta bort ca 40 cm av toppen och plana 
ut mot Jamtlihållet där det är planerat att bygga en stödmur istället för dagens 
Gunnebostängsel.  

• Mot gatan blir det vägbelysning, stolparna står ca 1 meter in från vägen, med elkabel 
nergrävd emellan.  

• Besökarna måste kunna röra sig runt hela tomten utan att det blir för trångt. Bra med en 
smitväg mot pensionärslängorna så att inte alla måste komma in och ut samma väg. 

• De vill gärna ha lite råd inför anläggning, t ex planteringstid. (Går in under 
växtförteckning) 

• Vad gäller skötsel finns inga särskilda restriktioner, men det är bra om det är lättskött. 
Det är Jamtlis egen personal som ska stå för skötseln. Tänk även på snöröjning. 

 

       

 

 

VillanVillanVillanVillan    

• Huset som man tittar på är ett envåningshus i vitslammat tegel med källare. Det ser ut 
som mexitegel, men har vita fogar. (Se fig. 3 nedan och bild 8 på sid. 20)  

• Det ska finnas en uteplats – altandörr finns från vardagsrummet på baksidan.  

• Det måste vara handikappramp in till huset.  

• Källaren har bara några mycket små fönster (betongglas) för ljusinsläpp. Det kan vara bra 
att notera så att ingen plantering skymmer just där. 

 

Bild 6. Jordvallen som döljer starkströmsledningen samt  
gunnebostängslet, bild tagen från söder.  

Bild 7. Utsikt från tomten mot väst. 

Fig. 3 Husets utseende 
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Presentation av ”fPresentation av ”fPresentation av ”fPresentation av ”familjenamiljenamiljenamiljen””””    

Diskussionerna om familjen som ska ”bebo” villan pågår och det troliga är att det blir några olika 
varianter av karaktärer. För detta arbete är det inte så väsentligt med alla detaljer. Det kan komma 
att se ut ungefär så här: Familjen är relativt nyinflyttad och består av pappa Ove som är i 40- 
årsåldern, mamma Anita, några år yngre och tre barn, två tonåringar, en pojke och en flicka, samt 
ett sladdbarn som går på dagis. Ove är officer, kanske major, vid något av stans regementen. Anita 
lärare eller sjuksköterska. De var de första i sina familjer som läste på högskola. De har det 
materiellt bra, nya möbler från IKEA, en Volvo av årsmodell -69 och en husvagn. Ove är borta 
mycket i jobbet och engagerar sig i idrott, Anita sköter markservicen. Farmor eller mormor till 
barnen bor i pensionärslängorna. Området de bor i ligger i Östersund. Det finns en önskan om 
att få in mer Östersundshistoria på området.3  
 

Omgivningarna 
Tomten har i söder Fem-myror-parken, mot väster ligger Björkhem, som inrymmer Jamtlis 
personalutrymmen och verkstad samt parkering (bild 7). Åt båda dessa håll är det behov av 
insyns- eller snarare utsiktsskydd. Man kommer in till villan från öster. Mitt emot ska ett dagis 
byggas, där en avdelning ska inredas med 70-tals- inredning på somrarna. Just nu är det en 
gräsplan. Hela området österut kommer så småningom att ingå i 70-talsområdet, med pizzeria, 
disco, hyreshus, rivningskåk eller dylikt. Innehållet är inte bestämt ännu. Mot norr ligger 
pensionärslängorna och längre bort gröna-vågen-torpet och curlinghallen med sin blåa plåtvägg. 
(Fig. 4) 
 

 

                                                 
3 Jamtlis villagrupp 

Villan 

Pensionärslängor 

Parken 

Gröna-vågen 
torpet 

Blivande dagis 

Entré 

Fig. 4. En tidig skiss över området. Tomten är nu tänkt att bli kvadratisk och villan är placerad med långsidan mot gatan.  
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Säkerhet och tillgänglighet 
Eftersom det är en plats för allmänheten är det extra viktigt att det är så säkert som möjligt. Det 
får inte finnas några giftiga växter och det ska gå att ta sig fram utan att det blir alltför trångt. 

 

Ekologiska förutsättningar 
Området ligger i Östersund som har zon 6 enligt Riksförbundet Svensk trädgårds zonkarta. 
(Zonkarta) 

De värsta vindarna från väster och Storsjön bör stoppas upp av Jamtlis övriga byggnader och 
vegetation, mot norr är det heller inte öppet.  

Tomten ligger på en f.d. idrottsplan, så man kan misstänka att matjordsdjupet är grunt. Man har 
redan schaktat bort en stor del av matjorden som nu ligger på hög och man ska även gräva ur för 
källare.  

Jordarten runt Storsjön består vanligtvis av finkornig morän. (Markinfo, SLU) 

Entrén ligger i öster och får således morgonsol. Mot söder ligger parken. Om det blir en hög 
avskärmning här kommer det att skugga tomten. Uteplatsen får kvällssol.  
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PROCESSBESKRIVNING 
 
 
 

Den här delen av arbetet beskriver hur jag väver samman det insamlade bakgrundsmaterialet, 
förutsättningarna och önskemålen för att utforma ett trädgårdsförslag. Först förklaras hur jag 
tolkat den information som framkommit, sedan görs en prioritering och till sist beskriver jag med 
hjälp av illustrationsritningar de lösningar jag kommit fram till.    

 

Tomten, villan och familjen  
Tomtens lilla storlek gör att det blir extra viktigt att välja växter och andra detaljer som är så 
tidstypiska som möjligt. För att lyckas med föresatsen att återge och förmedla den historiska 
känslan tror jag att det kan vara lämpligt att förstärka det tidstypiska. Till exempel känns frilagda 
betongplattor mer tidstypisk än skiffer, även om det kanske var minst lika vanligt. Skiffer har ju, 
enligt min erfarenhet, använts i stor utsträckning även före och efter 70-talet.  

Eftersom gräsmattan hade en så stor betydelse som grundelement i 70-talsträdgården (Carlsson & 
Lundberg, 1970: 63) måste den få ta plats, även om det är lätt att lockas till att klämma in så 
mycket som möjligt på tomten. När det gäller växtvalet kommer jag att välja sorter med så bra 
egenskaper som möjligt vad gäller härdighet, storlek etc. Det kan betyda att sorter förädlade efter 
70-talet kan användas. Det får däremot inte vara på bekostnad av den rätta 70-talskänslan.  

Jag blev först lite besviken att tomten mellan hus och gata är så smal. Här hade jag gärna velat ha 
en maffig ”skrytbuskplantering”, som var vanlig för tiden, men det får inte plats. Det vanligaste 
var  att det endast fanns en gång till entrén från garageuppfarten, men i det här fallet (med tanke 
på Jamtlis besökare, handikappramp osv.) är det kanske en fördel att det går att komma till entrén 
från två håll och det förekom också. Mot gatan fanns det vanligen en avskärmning, och i det här 
fallet känns en rad av låga buskar och/eller trästaket naturligast. Att få plats med en bil och 
husvagn känns inte så realistiskt. Detta lämnar jag dock till Jamtli att avgöra. 

Garaget hänger ihop med huset genom taket, men med en smal öppen gång mellan källartrappan 
på utsidan och garaget. Här känns det mest naturligt att fortsätta med samma plattläggning som 
vid entrén. Kanske ska den fortsätta på baksidan och vara golv på uteplatsen också. Att garaget 
och garageinfarten är placerat mot tomtgränsen känns autentiskt eftersom det i verkligheten ofta 
placerades ihop med grannens garage (se bild 8) och rekommenderades för att få en 
sammanhängande gräsmatta. Man hade annars kunnat frestas att ta lite tomt från 
pensionärslängorna, eftersom de kan tyckas ha en onödigt stor tomt.  

Den dominerande jordvallen på baksidan av huset är ett potentiellt problem. Det troliga är dock 
att vallen kommer att schaktas ner och att materialet kan användas att fylla upp mot den blivande 
stödmuren. I så fall blir tomten i det närmaste plan och mycket mer användarvänlig. Hänsyn 
måste tas till att inget med djupgående rötter får planteras där starkströmsledningen är placerad, 
vilket innebär att det blir den naturliga platsen för den sammanhängande gräsmattan och ev 
grönsaksland. Planteringar bör placeras i anslutning till uteplatsen och huset samt mot 
tomtgränsen. Detta stöds av Carlsson och Lundberg (1970: 127) där de skriver ”Rabatten passar 
bäst i trädgårdens ytterkanter eller vid husväggen.” 
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Det ska synas att det är en familj som bor i huset. Detta framgår och förstärks av lös rekvisita som 
t ex moppe, leksaker, tvättvinda med tvätt, utegrillen och sittgrupp på uteplatsen. Träskor i drivor 
på ”bron” vittnar om att tonåringarna har kompisar på besök!  Att det bor ett dagisbarn i huset 
förstår man av den välanvända sandlådan och barncykeln med ”limpa”.  Blommor i amplar och 
krukor förstärker den hemtrevliga villaidyllen. 

 

Omgivningarna och de ekologiska förutsättningarna 
Den skräpiga bakgården mot väster kan exempelvis skymmas av en häck. Den kommer att hamna  
ca 5 meter från den nergrävda elledningen, så det borde inte vara något problem. Jag har tittat lite 
extra på hur hög den här häcken behöver vara för att ta bort den oönskade utsikten. Jag beräknar 
att om man schaktar ner vallen 40 cm (som är det föreslagna) behöver man fylla ca 1 meter vid 
stödmuren för att få till en plan yta. Detta betyder att från ”gamla Jamtli”-hållet blir det först en 
mur på ca 1,5 meter (nuvarande stängsel står i en slänt) Med en häck på ytterligare ca 1,5-2 meter 
blir det en ganska rejäl ”vägg”. Detta behöver inte vara ett problem, men det är bra att vara 
medveten om. Se bilderna 9 och 10 nedan.  

 

 

          

 

Bild 8. Hus och garage sitter ihop, men med en gång under tak 
emellan. Här ser man också hur det vitslammade teglet ser ut. 

Bild 9 och 10. Här kan man se hur mycket som döljs bakom en ca 1,5-2 meter hög häck, dels 
från ”gamla Jamtli”-hållet, dels inifrån tomten mot väster.  
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Tomtgränsen mot parken måste också innehålla något slags barriär för att inte parken ska bli för 
påträngande i villatomten och för att förhindra att man genar emellan. Det känns viktigt att de 
hålls separerade eftersom de kommer att ha helt olika karaktär och parken är inte något naturligt 
inslag i en villamiljö. 

Fast området ligger på en öppen f.d. idrottsplan så känns det ganska ombonat och skyddat, mot 
väster där de värsta vindarna kommer från Storsjön, blir det ytterligare vindskyddat av buskage 
eller häck. Det är öppet endast mot öster och där kommer det att bli annan bebyggelse så 
småningom.  

För att få ett så bra resultat av planteringarna som möjligt rekommenderar jag att Jamtli gör en 
analys av den befintliga jorden för att välja lämplig anläggningsjord att komplettera med.  Man 
bör också undersöka om det finns packskador. Om så är fallet måste detta åtgärdas genom 
luckring innan planteringsgropar grävs och ny matjord förs på. Risken är annars stor att tillväxten 
blir dålig för att rötterna inte har någon stans att ta vägen, vatten blir stående och det blir 
syrebrist i jorden. (Rolf, 1993) 

 

Prioritering 
Det här uppdraget är speciellt, eftersom det handlar om att formge en miljö så som den kunnat se 
ut en gång. Det finns inte en beställare som ska leva och bo i den här miljön, utan det är en 
publik som ska ”luras” att tro att det bor en familj här som man kan få kika in hos, en låtsasvärld 
man inbjuds att delta i, som väcker känslor och kanske minnen om man tillhör den generation 
som upplevt tiden. Tomtens och villans storlek och de förutsättningar man måste ta hänsyn till 
(som t ex den nergrävda elkabeln) samt växtbetingelserna på platsen sätter ramarna för vad man 
kan göra. När dessa förutsättningar är uppfyllda är det, som jag ser det, viktigast att förmedla den 
rätta känslan. I andra hand ska det fungera praktiskt för besökarna och i tredje hand ska det vara 
estetiskt tilltalande.  

Jag vill att det ska kännas som man förflyttas till mitten av 70-talet så fort man får syn på 
trädgården från gatan och känslan ska förstärkas när man går in och rundar huset, får syn på olika 
saker. Jag vill att trädgården/utemiljön ska kännas lika autentisk som interiören i huset och 
aktörernas kläder och Volvon i garaget. Men det kan vara lite svårare med trädgård. Dels är inte 
trädgård lika starkt förknippat med 70-talet som t ex brokiga tapeter, murriga köksluckor, orange 
och brunt, utsvängda jeans, stora glasögon, oljekris, terrorbalans, progg och flower power. 
(Marknadsundersökning, Handlingsplan) Dels måste trädgården återskapas, man kan inte hitta 
attributen på loppisar och på vinden. (Som fallet är med gamla kläder, husgeråd etc.) När jag 
berättat för folk vad jag håller på med har jag fått många spontana förslag på vad som ska ingå i 
en 70-talsträdgård. Ölandstok, bergtall, bergenia, spireor, brandgul lilja, tujor, stenparti, bruna 
låga staket. Dessa kommentarer tillsammans med litteraturstudierna har lett mig fram till ett 
antagande att det är enskilda växter, färger och material som förknippas med årtiondet. Det sägs 
inte mycket om former.  

Att det ska vara praktiskt för besökarna att besöka trädgården känns självklart. Jag har försökt 
tänka på att det inte ska bli för trånga passager, att man ska kunna komma fram med 
rullstol/rullator och att det ska finns flera vägar att välja på. Det är viktigt att det inte blir på 
bekostnad av 70-talskänslan. 
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Jag har brottats lite med fint/fult-problematiken. Vad är fint och vad är fult, vem bestämmer det? 
På 70-talet tyckte man att det var jättefint, med sådant som vi i våra dagar tycker är rätt förfärligt. 
Är det så att vi inte hunnit få distans till det som ligger för nära i historien och därför uppfattar 
det som omodernt och därmed fult? 

I trädgårdslitteraturen visas bilder och beskrivs trädgårdar som är designade eller är ideal enligt 
experterna, men så såg det nog ofta inte ut i ”vanliga” trädgårdar. Den typiska trädgården var  
säkert betydligt enklare, särskilt här i norr, har jag en känsla av. Trädgården bör därför inte se 
alltför genomtänkt och designad ut för att vara trovärdig. Därmed inte sagt att det ska vara fult. 
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Gestaltning och växtförslag 
Jag kommer här att redovisa mina lösningar och motivera de val jag gjort. För att göra det 
överskådligt tar jag det steg för steg. 

 

Tomten och husetTomten och husetTomten och husetTomten och huset    
 

           

 

De ritningar jag hade att utgå från var en ritning över hela området (Fig. 5) samt bygglovsritning 
för huset (Fig. 6). Ovan syns utsnitt av dessa som visar villatomten, men utan tomtgränser dragna 
och villans mått. På plats fick jag veta hur dragningen var tänkt att bli. Med hjälp av dessa 
uppgifter kunde jag göra en ritning över tomten i skala 1:100. På denna grundritning ritade jag 
även in vallen med starkström och elledningen för gatlampor för att hålla reda på sträckningen av 
dessa. Se fig. 7. 

 

 

    

 

Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 7. Grundritning 



 24 

YYYYtortortortor    

 

   

 

 

Till garageuppfarten har jag valt asfalt. Det var den nya, praktiska och moderna beläggningen. De 
flesta tomterna i Odensala har asfalt på garageuppfarten.  

Till gångvägarna har valts betongplattor med frilagd sjösten i måttet 35x35 cm, som var det mest 
använda markmaterialet. Man tyckte de var snyggare än släta betongplattor och dessutom mjuka 
att gå barfota på (Wilke, 2004: 221).  Jag har konsekvent valt dessa plattor till alla hårdgjorda 
ytor, även uteplatsen på baksidan och som kant runt trädgårdslandet. Mot planteringar används 
kantstöd i samma material, detta behövs ej när plattan gränsar mot gräsmatta. En enkel trätrappa 
med 1-3 steg, beroende på hur hög sockeln blir, ansluter vardagsrummet med uteplatsen. 
(Eventuellt måste trappan ersättas med ramp, för att vara handikappanpassad.) På ritningen från 
Jamtli var handikapprampen på framsidan av huset placerad till vänster om ytterdörren. Detta har 
jag ändrat på, eftersom man kommer till entrén från garaget. Som en konsekvens av detta måste 
också dörren hängas åt andra hållet. Som nämnts tidigare var det vanliga att bara ha en ingång till 
entrén, som ett stickspår från garageinfarten. I det här fallet, för att öka åtkomligheten har jag valt 
att även lägga en gång rakt från gatan mot ytterdörren. Eftersom det är smalt, 4 meter mellan hus 
och gata och rampen tar upp mycket utrymme, tycker jag att detta är bästa lösningen. Garagets 
placering i tomtgränsen gör att garageuppfarten kan gå ända mot gränsen, vilket betyder att man 
slipper splittra ytan ytterligare. 

På en så här liten tomt blir det inte plats för en stor fotbollsgräsmatta, men badminton och 
krocket ska nog få plats. Eftersom gräsmattan var en så viktig och central plats i 70-talsträdgården 
har jag försökt göra den så stor och sammanhängande som möjligt.  

 

 

 

Fig. 8. De olika ytmaterialen. 

Asfalt 

Gräs 

Plattor 
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TomtgränsTomtgränsTomtgränsTomtgränserererer och  och  och  och avskärmningaravskärmningaravskärmningaravskärmningar    

 

 

 

Mot väster, sidan som vetter mot det gamla Jamtliområdet och den lite skräpiga 
bakgården/parkeringsplatsen, har jag valt en klippt häck. Det vanligaste under den här tiden var 
friväxande låga häckar. Jag tycker dock att det är befogat med en lite högre häck därför att det 
finns ett behov att skärma av omgivningen. Det blir enklare att få den rätta känslan i trädgården 
om det inte finns för mycket störande element utifrån. Villan är tänkt att vara en av många i ett 
stort villaområde och då stämmer det inte med byggnaderna som ligger i väster. Ytterligare en 
anledning att välja en klippt häck är att den då går att hålla relativt smal, en fördel eftersom 
tomten är liten och det är viktigt att få till en tillräckligt stor gräsmatta.  

Jag hade kunnat välja t ex häggmispel som av naturen har ett smalt upprätt växtsätt och som 
dessutom är snabbväxande, men mina studier visar att syren är mer rätt för 70-talskänslan. I 
Odensala, som jag specialstuderat, finns många klippta och ca 150 cm höga ungerska syrenhäckar 
som ser ut att kunna vara samtida med bebyggelsen, dvs. tidigt 70-tal. Jag har därför valt en 
klippt ungersk syren som tomtgräns och avskärmning. För att ytterligare förstärka Östersunds-
anknytningen väljs sorten ’Odensala’.  

Mot norr och pensionärslängorna väljs ett lågt, ca 80 cm, brunbetsat staket. Ingen kraftigare 
avskärmning behövs åt detta håll, det är t o m en öppning i staketet så att det lätt går att ”kila 
över och hälsa på hos farmor”. Mot andra tomter hade man vanligen någon form av avskärmning, 
men det rekommenderades att hålla dem låga. Det typiska staketet var lågt, med breda spjälor och 
gärna brunt, eftersom det stod fint mot grönskan. (Wilke, 2004: 215) 

Fig. 9. Skiss på avskärmningar i tomtgränserna. 
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På entrésidan, mot gatan föreslås en låg häck av ölandstok. Sorten jag valt är ’Fridhem’ som är en 
buske med kraftigt och tätt växsätt som blir ca 1,2 meter hög. Blomningen varar länge och den 
grönskar tidigt.  I det sydöstra hörnet övergår ölandstok-häcken till en liten barr- och 
buskplantering. Här återfinns flera växter som förknippas med 70-talet, som berberis, rosentry, 
tuja och kryp-en. Det var vanligt med stora buskplanteringar mot gatan. Här får det inte plats, så 
jag har valt att lägga en plantering i hörnet istället. Denna syns från gatan och blir ett fint 
blickfång när man kommer från garaget mot entrén. Ölandstok är en riktig 70-talsklassiker och 
känns helt rätt att ha som välkomstplantering. Naturligtvis ska det vara en riktigt knallgul sort. 

Mot söder ligger parken och här behövs en rejäl avskärmning för att inte parken ska bli för 
påträngande. För att slippa sätta upp ett plank, som inte stämmer in i tidsandan, så föreslås ett 
lågt trådstängsel, som döljs av friväxande buskar av olika slag. Trådstängsel användes på 70-talet, 
de fick gärna ha grön plastbeläggning och vara låga, mellan 80-100 cm. De användes ibland som 
armering i häck (Wilke, 2004: 216).  Formen på buskaget görs avrundat för att bryta mot alla 
raka, fyrkantiga former. Enligt Wilke var det vanligt att ge rektangulära gräsytor en rundning i 
hörnen genom buskage. (2004: 207) 

Uteplatsen skyddas dels av ett träd som placerats mot söder för att ge skugga mitt på dagen, dels 
av en skärmvägg åt söder. Denna föreslås vara ganska låg, men med en överliggare där man kan 
hänga amplar, eller låta en klätterväxt klänga. Exemplet nedan (fig. 10) visar en modell som gör 
att uteplatsen blir mer ombonad, utan att skugga och skärma av så mycket. Idén till skärmväggen 
är hämtad från Wilkes Villaträdgårdens historia sid. 213. (2004) 

 

 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10. Skiss på avskärmning vid uteplatsen. 



 27 

Planteringar, rabatter och odlingarPlanteringar, rabatter och odlingarPlanteringar, rabatter och odlingarPlanteringar, rabatter och odlingar    

 
 
 

 
 
 
 

I hörnet mot gatan och parken i sydost har en ca 15 kvm stor plantering placerats. I planteringen 
återfinns växter som var populära på 70-talet. Barrväxterna är pyramidtuja, kryp-en och 
fågelbogran i olika gröna toner och texturer. Dessa kontrasteras fint av den rödbladiga berberisen. 
I bakgrunden står mörkgrön oxbär och en rosentry med sina skyar av rosa blommor på våren som 
vid fötterna har rosenspirea som blommar senare på sommaren. Planteringen fortsätter sedan 
längs sydsidan av tomten med Hansaros, berberis, oxbär och vitbrokig kornell. Vid fötterna på 
prydnadsäpplet ’John Downie’ växer krypoxbär och silverarv, båda med vita blommor. De röda 
bären på krypoxbäret borde bli en snygg pendang till äpplena mot slutet av sommaren. Jag har 
valt växter som är så typiska som möjligt för 70-talet och passande för växtzonen. Den mycket 
typiska bergtallen finns inte med, detta för att jag är rädd att den skulle bli för stor efter några år 
och inte lämna så mycket plats till annan växtlighet. 

Den lilla planteringen vid huset har en tuja som står alldeles vid husväggen, i övrigt bara bergenia 
och en stor rugge blåbladig daggfunkia. Jag valde att placera tujan vid husväggen fast den 
kommer att bli för stor för att stå där så småningom. Anledningen är att jag tyckte att det var så 
pass vanligt med den placeringen, så det hjälper till att ge rätt känsla. Tujor växer långsamt och 
man kan ha med i planeringen att de ska bytas ut efter ett antal år.  

Rabatten vid husväggen på baksidan domineras av den storblommiga Jackmanii-klematisen som 
klättrar på en brunbetsad spaljé dels på väggen, dels mellan väggen och stolpen för taket till 
garaget. Spaljén kan ha samma formspråk med tvärställda träribbor, som skärmväggen vid 
uteplatsen. I rabatten finns både perenner och anueller. För att förstärka 70-talets svaghet för 
storblommiga och färgstarka växter ges rabatten ett blålila-gulorange färgtema med stormhatt, 

Fig. 11. Plantering mot söder. 
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brandgul lilja, akleja och tagetes i olika orange och gula nyanser och höjder. På våren är rabatten 
proppfull av knallröda, höga tulpaner.  Jag är medveten om att stormhatten är giftig, men 
eftersom den inte direkt lockar till förtäring, tror jag inte att det är någon fara. Om man inte vill 
ta den risken kan man istället välja riddarsporre (Delphinium), den kräver dock mer skötsel då 
den behöver bindas upp. Man kan också helt enkelt utöka antalet aklejor. 

 

    
Innehållet i grönsakslandet kan variera från år till år, men morötter, sallad, dill, persilja, 
ringblommor, jordgubbar och en rugge rabarber är en bra grund. Bärbuskar finns inte inritat på 
förslaget, men man kan komplettera med ett bar vinbärsbuskar om så önskas, eventuellt ersätter 
man spireorna i gräsmattans hörn med bärbuskar.  

 

Övriga inslagÖvriga inslagÖvriga inslagÖvriga inslag    

Till uteplatsen skulle brunrandiga markiser bli pricken över i, tillsammans med rejäla bruna 
trädgårdsmöbler. En sandlåda till dagisbarnet intill uteplatsen läggs också till samt en hopfällbar 
klädvinda. Blomlådor  i tryckimpregnerat virke och amplar i vit plast med färgstarka 
sommarblommor kan komplettera det hemtrevliga intrycket vid entré och uteplats. Se bilaga 1 för 
en komplett illustrationsplan.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 12. Rabatt vid uteplats. 
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REFLEKTION 
 

Jag har i detta arbete som främsta referens använt mig av Åsa Wilkes bok Villaträdgårdens historia. 
Ett 150-årigt perspektiv, avsnittet som heter ”Den praktiska villaträdgården 1965-1980”. Åsa 
Wilke är landskapsarkitekt med inriktning på trädgårdshistoria och är därför, anser jag, en mycket 
trovärdig källa. Jag har även sökt andra böcker på biblioteket och hittat några som är skrivna på 
70-talet. De flesta behandlar till största delen skötsel och lägger inte så stor vikt vid planering och 
design. Böckerna visar att man på 70-talet var mycket inriktad på att trädgården skulle inrättas för 
att vara praktisk och lättskött. Allan Carlsson och Stig Lundbergs bok Trädgård i norr. Det hårda 
klimatets trädgård och Vackrare trädgård, utgiven av Det bästa med Sven Gréen som redaktör har 
varit bra komplement.  

Jag försökte även hitta tidskrifter från tiden, men det visade sig att dessa inte fanns bevarade på 
länsbiblioteket. Jag har även gjort efterforskningar på Landsarkivet, men där fanns inget material 
nyare än 50-talet. Likaså var det på Jamtlis bildarkiv, inga bilder som visar trädgårdar på 70-talet 
kunde hittas. Det var helt enkelt för nytt! Jag har även pratat med hushållningssällskapet i länet 
samt trädgårdsföreningen i Jämtland, men de hade inget material förvarat från 70-talet. Efter 
mycket sökande hittade jag i alla fall en katalog från plantskolan i Odensala från 1972, den har 
varit mycket bra för att verifiera vilka växter som användes här i Jämtland på 70-talet. Mina 
sökningar på uppsatser och avhandlingar i ämnet har inte heller de gett några resultat. Jag hade 
naturligtvis kunnat söka mer för att hitta andra källor, men tiden till förfogande för detta arbete 
medgav inte alltför mycket sökande av litteratur.  

Jag hade även kunnat prata med folk mer strukturerat om vilka minnen de har av 70-talet och 
försökt att hitta branschfolk från tiden att intervjua. Återigen var det tiden som gjorde att jag fick 
prioritera bort detta.  

Jag har försökt fått reda på mer om vilka områden i Östersund som byggdes på 70-talet, men det 
har varit svårt att få information om detta. Jag har därför begränsat mina fältstudier till Odensala, 
som jag blev tipsad om från Jamtli. Att buskar och träd hunnit fälla bladen och att snön kom 
tidigt har gjort det svårare att studera trädgårdarna.   

Jag tycker att jag lärt mig mycket om 70-talsträdgården och har lyckats med att utforma en 
trädgård utifrån dessa kunskaper, platsens förutsättningar samt beställarens och den tänkta 
familjens önskemål. Om jag lyckats med att förmedla den historiska känslan vet jag inte. Det får 
jag svar på först när trädgården är anlagd och museibesökarna kan säga sitt.  
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Bilaga 1 Illustrationsplan  
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Bilaga 2 Planteringsplan 
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Bilaga 3 Planteringsplan plantering 1 
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Bilaga 4 Växtförteckning       

       

NR. NAMN   ANTAL KVALITET C-C ANM. 
  TRÄD           

1 Malus 'John Downie' Prydnadsäpple 1 högstam co/kl 8-10     
              
              

 BUSKAR          
11 Berberis thunbergii Häckberberis 11 busk co 3,5 l 0,75   
12 Berberis thunbergii 'Atropurpurea' Rödbladig berberis 3 busk co 3,5 l 0,75   
13 Cornus alba 'Elegantissima' Brokbladig kornell 1 sol co/kl 100-125 1   
14 Cotoneaster dammeri hybr. Skogholm Krypoxbär 8 busk co 2 l 0,75   
15 Cotoneaster lucidus Oxbär 14 busk co 3,5 l 0,75   
16 Lonicera tatarica 'Rosea' Rosentry 1 sol co/kl 125-150 1,5   
17 Potentilla fruticosa 'Fridhem' E Ölandstok 10 busk co 3,5 l 1   
18 Rosa rugosa 'Hansa' Vresros 5 busk co 3,5 l 1   
19 Spiraea japonica 'Odensala' Rosenspirea 4 busk co 3,5 l 0,75   
20 Spiraea trilobata Sibirisk spirea 14 busk co 3,5 l 0,5   

              
              
  BARRVÄXTER           

31 Juniperus 'Repanda' Kryp-en 2 co 25-30     
32 Picea abies 'Nidiformis' Fågelbogran 2 co/kl 25-30     
33 Thuja occidentalis 'Smaragd' Pelartuja 2 klump 100-125 1   

              
              

  HÄCKVÄXTER           
41 Syringa josikaea 'Oden' E Ungersk syren 76 häck 30-50 3/lpm   

              
              

  PERENNER           
51 Aconitum napellus 'Bressingham spire' Stormhatt 7   0,35 obs giftig! 

52 Aquilegia vulgaris Akleja 8   0,3   
53 Bergenia cordifolia Bergenia 17   0,35   
54 Cerastium tomentosum 'Silberteppich'  Silverarv 24   0,35   
55 Hosta 'Big Daddy' Daggfunkia 1   0,5   
56 Lilium bulbiferum/'Fire King' Brandgul lilja 10   0,3   

              
              
  ANNUELLER           

61 Tagetes erecta Stor tagetes 39   0,2   
62 Tagetes patula  Sammetstagetes 27   0,2   

              
              
  KLÄTTERVÄXTER           

71 Clematis 'Jackmanii' Klematis 4 A-kval co     
              
              
  LÖKVÄXTER           

81 Tulipa Darwinhybrid ex. 'Apeldoorn' Darwintulpan 75       
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Bilaga 5 Växter omnämnda i löpande text med vetenskapligt namn 
Växterna står i bokstavsordning efter svenskt namn, de är ej indelade i olika växtgrupper. 

Akleja Aquilegia vulgaris 

Alpgullregn Laburnum alpinum 

Alpklematis Clematis alpina 

Aubrietia  Aubrieta x cultorum 

Berberis Berberis thunbergii 

Bergenia Bergenia cordifolia 

Bergtall Pinus mugo 

Besksöta  Solanum dulcamara 

Björkspirea Spiraea betulifolia 

Blåtry Lonicera caerulea 

Brandgul lilja Lilium bulbiferum 

Brudspirea  Spiraea x cinerea 

Bräcka Saxifraga 

Bukettspirea Spiraea x vanhouttei 

Daggfunkia Hosta sieboldiana 

Daggvide  Salix acutifolia 

Druvfläder Sambucus racemosa 

Fagertrav Arabis caucasica 

Fågelbogran Picea abies ’Nidiformis’ 

Gullginst  Cytisus purgans 

Gullklematis Clematis tangutica 

Hagtorn Crataegus sp. 

Humle  Humulus lupulus 
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Häck/Klasespirea  Spiraea x billardii 

Hägg Prunus padus 

Häggmispel Amelanchier sp. 

Höstflox Phlox 

Italiensk klematis  Clematis viticella 

Jämtlandspoppel Populus balsamifera ’Elongata’ 

Karagan Caragana arborescens 

Kornell Cornus sp. 

Krypen  Juniperus communis  

Krypoxbär Cotoneaster dammeri 

Lönn Acer platanoides 

Måbär  Ribes alpinum 

Oxbär Cotoneaster lucidus 

Parkolvon Viburnum lantana 

Pelargon Pelargonium sp. 

Prakt/Rosenspirea Spiraea japonica 

Prydnadsäpple Malus sp. 

Rhododendron Rhododendron catawbiense 

Riddarsporre Delphinium  

Rosentry Lonicera tatarica 

Rysk lönn Acer tataricum 

Rönn Sorbus aucuparia 

Schersmin Philadelphus lewisii 

Sibirisk spirea Spiraea trilobata 

Silverarv Cerastium tomentosum 
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Silverbuske  Eleagnus commutata 

Skogsolvon Viburnum opulus 

Snårvinda Calystegia sepium 

Snöbär Symphoricarpus albus 

Sockertoppsgran Picea glauca 

Storblommig klematis Clematis ’Jackmanii’, ’The President’ 

Stormhatt Aconitum napellus 

Syren Syringa josikaea, vulgaris 

Tagetes Tagetes 

Tuja Thuja occidentalis 

Vildvin  Parthenocissus vitacea 

Vinteriberis Iberis sempervirens 

Vresros Rosa rugosa 

Vårtbjörk Betula pendula 

Äkta kaprifol Lonicera caprifolium 

Ölandstok Potentilla fruticosa 

 
 
 

 


