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Sammanfattning 
Ön Stora Karlsö, belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland, har sedan länge varit skyddad för sina höga naturvärden. På 
ön finns en fyrplats från 1887 vars bebyggelse är statliga byggnadsminnen. Söder om fyrplatsen finns en gammal igenvuxen 
fyrträdgård vilken utgör föremål för fallstudie i detta arbete. Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB äger majoriteten av all mark 
på ön och förvaltar den, samt bedriver besöksverksamhet. De har en önskan om att eventuellt åter kunna bruka mark i 
fyrträdgården för småskalig odling av köksväxter.  

Syftet med arbetet är att genom dokumentation, insamlande av kunskap och information om fyrträdgården på Stora Karlsö 
bidra till att dess kulturhistoriska värden inte går förlorade vid eventuella nyodlingar i trädgården. Syftet är även att öka kunskapen 
om fyrträdgårdar och dess betydelse och funktion i Sverige i allmänhet, samt att därigenom synliggöra det gröna kulturarvet i 
äldre tiders trädgårdsodling.  

Resultaten visar att trädgården, som var i ständig förändring under tiden den brukades, var hierarkiskt uppdelad mellan de 
anställda vid fyrplatsen och odlingsytan var indelad i inhägnade lotter. Trädgården har både haft en funktion för självförsörjning 
och kontemplation och både köksväxter och prydnadsväxter har odlats. Idag finns t. ex. syrener, gullregn, bondpioner samt nio 
olika äldre sorter av narcisser kvar i trädgården. Avläsbara strukturer i marken samt gjutna fundament för staketstolpar visar var 
tidigare odlingslotter har funnits. Väldisponerade och genomtänkta nyodlingar i trädgården skulle inte skada dess kulturhistoriska 
värden, utan snarare bidra till förståelsen av platsens historia och vara positivt ur ett bevarandeperspektiv. 

Nyckelord: Grönt kulturarv, Stora Karlsö, fyrträdgård, fyrplats, trädgård, trädgårdshistoria, trädgårdsinventering, odling 
 

Abstract 
The island of Stora Karlsö, located about 15 km west of Klintehamn, Gotland, has long been protected for its high natural values. 
There’s a lighthouse from 1887 on the island and buildings connected to it are state monuments. South of the lighthouse there’s 
an overgrown garden from the lighthouse period which is the subject of study in this essay. Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening 
AB owns the majority of all land on the island and manages it, as well as conducting visiting activities. They have the desire to 
resume small-scale cultivation of vegetables in the lighthouse garden. 

The aim of this studie is to, through documentation, gathering of knowledge and information about the lighthouse garden at 
Stora Karlsö, ensure that its cultural and historical values are not lost in the event of any new cultivation in the garden. The aim 
is also to increase the knowledge about lighthouse gardens and its importance and function in Sweden in general, and thereby 
make the green heritage in gardeing of elder times more visible. 

The results show that the garden, which was in constant change while used, was hierarchically divided between the employees 
at the lighthouse and the cultivation area was divided into fenced allottments. The garden has both had a function of self-
sufficiency and contemplation, and both vegetable plants and ornamental plants have been cultivated. Today there are e. g. lilacs, 
common laburnum, peony and nine different older varieties of narcissus left in the garden. Structures in the field as well as 
foundations for fence posts show where previous allotments have been located. If carefully implemented, new cultures in the 
garden would not damage the cultural and historical value of the garden, but rather contribute to the understanding of the history 
of the site and be positive from a preservation and maintenance perspective. 

Keywords: Green heritage, Stora Karlsö, lighthouse, historic garden, field inventory, cultivation   
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1 Inledning  

Kort bakgrundsbeskrivning  

 
Initiativet bakom denna studie kommer från Karlsö Jagt- och 

Djurskyddsförening AB, som förvaltar och bedriver besöksverksamhet 

på Stora Karlsö, en ö belägen ca 15 km väster om Klintehamn, Gotland. 

Nedan följer en kortfattad bakgrund.   

Mellan 1880 och 1887 köpte det då nybildade Karlsö Jagt- och Djur-

skyddsförening AB succesivt upp marken på Stora Karlsö i syftet att 

skydda öns säregna natur- och djurliv. Ön har således varit skyddad se-

dan slutet av 1800-talet, till en början alltså i privat regi och sedan 1970 

som naturreservat enligt beslut från Länsstyrelsen. 

Tidigare hade ön varit uppdelad i lotter som ägts av olika bönder från 

framförallt Eksta socken och som utnyttjade marken vid fiske, jakt och 

bete. Detta användningsområde hade ön då haft för människor i ca 9000 

år, men vid 1800-talets slut hade jakten på framförallt alkfåglar och sill-

grisslor lett till att dessa var näst intill utrotade. En mängd fornlämningar 

finns på ön och vittnar om människans närvaro fram tills idag. Under me-

deltiden pågick till exempel intensiv stenbrytning på ön och ett av Got-

lands största fiskelägen växte fram här, vilket hade sin storhetstid under 

1830-talet.1  

1887 exproprierade Kronan mark för Lotsverkets räkning (nuvarande 

Sjöfartsverket) med syftet att anlägga en fyrplats på ön. Samma år upp-

fördes det för Sverige arkitekturmässigt unika kombinerade fyr- och bo-

stadshuset av kalksten, bruten på ön. Stora Karlsö fick i och med fyren 

för första gången fast befolkning.2  

Samtidigt som marken för fyren och fyrbyn exproprierades, expropri-

erades även mark för anläggandet av ett trädgårdsland ca 400 m söder 

om själva fyrplatsen och det är detta trädgårdsland som är föremål för 

undersökning i detta arbete.  

Fyren automatiserades och avbemannades 1974 och då överfördes 

förvaltningen av fastigheten Eksta Stora Karlsö 1:5, som då bestod av två 

skiften varav det ena var fyrtomten och det andra fyrträdgården, från 

Sjöfartsverket till Naturvårdsverket.  

                                                        

1 Jacobsson 2005, s. 13 
2 Thunman 2000; Rietz 2001, s. 135; Hillberg 2007, s. 190 
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Fyrbyggnaden är statligt byggnadsminnen sedan 1978 och hela fastig-

heten inklusive tomten samt övriga byggnader i fyrbyn är det sedan 1992 

(dvs fyrmästarbostaden, fyrvaktarbostaden, maskinhuset, förråd- och 

utträdeslängan).3  

Fram till 1989 hade Länsstyrelsen tillsynspersonal på ön som bedrev 

mindre odlingar av köksväxter i fyrträdgården. År 1990 tog Karlsö Jagt- 

och Djurskuddsförening AB över förvaltningen av ön och samtidigt 

infördes förändrade föreskrifter för naturreservatet, vilka trädde i kraft 

1991. I dessa föreskrevs bland annat att fyrträdgården skulle omvandlas 

till slåttermark och därmed upphörde bruket av trädgården helt. Slåtter 

med slåtterbalk bedrevs därefter årligen fram till det att fårbete återin-

fördes på delar av ön kring mitten av 90-talet. Idag sker ingen särskild 

skötsel av trädgården, men området betas fortsatt säsongsvis av får.    

Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening AB äger idag majoriteten av all 

mark på Stora Karlsö, inklusive fyrträdgården, och har tillsynspersonal 

på plats från april till september. Från deras sida finns önskemål om att 

kunna ha möjliget att åter bruka trädgården för odling av köksväxter i 

mindre skala. Trädgården har även nämnts i olika sammanhang som ett 

område med utvecklingspotential när det gäller förmedlingen av Stora 

Karlsös kulturhistoria.4    

Fyrträdgården ingår inte i det lagskydd som omfattar bebyggelsen i 

fyrbyn, men resterna av den finns fortfarande kvar idag och överlevande 

växter spirar år efter år. Platsen utgör en ännu outforskad grön oas av 

kvarlevor från en period av den moderna svenska historien som under 

sin storhetstid utgjorde en väldigt viktig samhällsfunktion. 

 

Problembeskrivning 

 

Kunskapen om den gamla fyrträdgården vid Stora Karlsö fyrplats är idag 

begränsad. Om odling i någon form ska återupptas är det önskvärt att 

platsen dessförinnan dokumenteras och undersöks, detta för att inte ris-

kera att eventuella kulturhistoriska värden går förlorade. Fyrträdgården 

på Stora Karlsö ingår i en kontext av stora kulturhistoriska värden, men 

                                                        

3 Se Bebyggelseregistret, Stora Karlsö fyrplats SBM-förklaring 1978 
resp. 1992 

4 Se t. ex. Förslag till kulturhistoriskt handlingsprogram för Stora 
Karlsö. Cassel 2005. Gotlands Museums arkiv 
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den knappa dokumentationen gör trädgården svår att hantera ur ett be-

varandeperspektiv. 

Jag har tidigare under min utbildning översiktligt undersökt trädgår-

darna i fyrbyn på Gotska Sandön och då konstaterat att dylika trädgårdar 

bör anses ha ett betydande kulturhistoriskt värde, men också att doku-

mentationen och kunskapen kring dem är bristfällig.5      

 I många sammanhang är inte det gröna kulturarvet en del av histo-

rieskrivningen och detta blir tydligt på en plats som Stora Karlsö, där 

fyrdriften och plikterna kring den har haft den centrala positionen i be-

rättelsen om platsen. Det finns ett behov av att vidga och nyansera den 

bilden.  

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie är att genom dokumentation, insamlande av 

kunskap och information om fyrträdgården på Stora Karlsö bidra till att 

kulturhistoriska värden inte går förlorade vid eventuella nyodlingar i 

trädgården. Syftet är även att öka kunskapen om fyrträdgårdar och dess 

betydelse och funktion i allmänhet, samt att därigenom synliggöra det 

gröna kulturarvet i äldre tiders trädgårdsodling. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur kan fyrträdgården på Stora Karlsö ha sett ut, vad kan ha odlats 

  där och av vem?  

- Vilken betydelse hade trädgården för de boende på Stora Karlsö och 

  hur var odlingarna och odlandet organiserat? 

- Vilka spår av tidigare odlingar går att utläsa på platsen idag och på 

  vilket sätt skulle trädgårdens eventuella kulturhistoriska värden  

  påverkas om den åter togs i bruk idag?  

 
 

                                                        

5 Lindblom 2017 
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Avgränsningar 
 

Mina undersökningar har avgränsats till att i huvudsak omfatta det sepa-

rat belägna och tydligt avgränsade område som sedan tiden för fyrplat-

sens anläggande benämnts som ’fyrträdgård’, ’trädgårdsland’ eller ’plan-

teringsland’. Sporadiska uppgifter om andra odlingar kopplade till fyr-

platsen på ön har dock ibland också inkluderats då de har ansetts rele-

vanta för att få en helhetsbild kring hur man odlade på Stora Karlsö un-

der den här perioden. Tidsperioden som avses är i första hand tiden då 

fyrplatsen sköttes manuellt och därmed hade åretruntbemanning, det 

vill säga 1887-1974. 

Gällande fältinventeringen har endast två inventeringstillfällen varit 

möjliga att genomföra med anledning av arbetets tidsbegränsning. Såle-

des är resultatet av inventeringen som redovisas i detta arbete att be-

trakta som ett påbörjat arbete av ett antal tänkta inventeringstillfällen. 

De fullständiga inventeringsresultaten kommer enligt överenskommelse 

att lämnas till Karlö Jagt- och Djuskyddsförening AB när inventeringsar-

betet är färdigställt, tillsammans med denna rapport.  

     

Fig. 1. Fyrträdgår-

den och fyrplatsen 

inringade på 

karta från om-

kring 1880. Bilden 

är beskuren. 

Källa: Stora 

Karlsö fyrplats ar-

kiv, Kartor och rit-

ningar, A: 1008. 

Visby Landsarkiv 
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Tidigare forskning 

Programmet för odlad mångfald, POM, har sedan beslutet till program-

mets bildande togs år 2000 åstadkommit mycket som jag tror har bidra-

git till och fortfarande bidrar till ett ökande intresse och en förståelse för 

det gröna kulturarvets värde och förgänglighet. POM är Sveriges nation-

ella insats för att förverkliga FN:s konvention för biologisk mångfald som 

Sverige undertecknade 1993. Syftet med programmet är att långsiktigt 

bevara kulturväxter och dess vilda släktingar. Idag samordnas program-

met av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Det grundläggande 

syftet med projektet är något så basalt som att säkerställa vår framtida 

matförsörjning, genom att se till att generna hos den mångfald av växter 

som genom århundradena förädlats fram på skilda platser runt om i lan-

det bevaras och hålls levande. Detta har gjorts genom olika upprop där 

allmänheten fått skicka in fröer och annat förökningsmaterial och en 

lyckosam bieffekt av detta är att stor kunskap om odlingens samman-

hang och historia också kunnat samlas in.6 Lena Nygårds, kulturvetare 

och projektledare för fröuppropet, det första av POMs upprop, har skrivit 

ett flertal etnobotaniska publikationer som bygger på material som kom-

mit in genom uppropen och vars mål och syfte i högsta grad bör benäm-

nas som kulturvårdande. Dessa är Vi odlade till husbehov (2005)7, Om är-

ter – en etnobotanisk skrift (2007)8, Marthas Lilla Gröna – inspiration till 

eget grävande i nyttoträdgårdens historia (2008)9 och tillsammans med 

Matti Wiking Leino Klint Karins kålrot och Mor Kristins böna (2013)10. 

Alla beskriver de på olika sätt både äldre tiders odlande och äldre tiders 

grödor. De handlar således både om själva odlandet, det odlade grödorna 

och människorna som odlade dem. Resultatet uppfattar jag som tvärve-

tenskapligt och mycket inspirerande att ta del av; botanik, kulturvård 

och etnologi.  

Resultaten av POMs arbeten gör det tydligt hur nära fenomenen natur 

och kultur ligger varandra. Detta är något som etnologen Katarina Saltz-

man har skrivit mycket om, liksom exempelvis David Lowenthal11. I sin 

                                                        

6 Nygårds & Leino 2013, s. 7 ff. 
7 Nygårds 2005 
8 Nygårds 2007 
9 Nygårds 2008 
10 Nygårds & Leino 2013 
11 Lowenthal 2005 
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doktorsavhandling Inget landskap är en ö. Dialektik i det öländska land-

skapet (2001)12 behandlar Saltzman begreppet landskap och dess posit-

ion av att vara en produkt av både natur och kultur. I artiklar har hon 

bland annat undersökt samma kontradiktion gällande människors relat-

ion till sina trädgårdar13. Hur vi betraktar landskapet och vad som är na-

tur respektive kultur blir intressant i en studie av trädgården på Stora 

Karlsö där trädgården där den ligger, mitt i den skyddade naturen avsku-

ren från övriga fyrrelaterade anläggningar, inte utgjort någon betydande 

del varken i den skyddade naturen eller i berättelsen om livet på fyrplat-

sen på Stora Karlsö. Är det svårigheten i att definiera trädgårdens roll 

och befästa dess kulturella härkomst i kombination med dess naturligt 

betingade föränderlighet som är orsaken till detta? Om dylika frågor och 

om trädgårdars komplexitet skriver trädgårdshistoriken Maria Flinck i 

boken Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv 

(2013).14 Boken är utöver en redogörelse för problematiken kring histo-

riska trädgårdar också ett verktyg och en vägledning i hur det är möjligt 

att arbeta med dessa frågor, liksom en praktisk beskrivning av hur ett 

lämpligt vårdprogram för en gammal trädgård kan utformas. Boken in-

nehåller också en sammanfattning av forskningen inom trädgårdsvård 

och trädgårdshistoria, vilken fortfarande är aktuell.  

Riksantikvarieämbetet publicerade 1996 titeln Historiska parker och 

trädgårdar. Ett arv att vårda och sköta, vilket är en rapport från ett inter-

nationellt forskarseminarium som hölls 1994 tillsammans med Institut-

ionen för landskapsvård vid SLU i Alnarp. Syftet med seminariet var att 

samla erfarenheter från länder med en lång tradition av kulturvårdande 

trädgårdsarbete, för att därigenom skaffa underlag till hur ett målinrik-

tat bevarandearbete av historiska trädgårdsanläggningar i Sverige bör 

utformas.15 I denna rapport har Kjell Lundquist i artikeln ”Dokumentat-

ion av historiska trädgårdsanläggningar i Sverige under 1900-talet – En 

summering” sammanställt en översikt över äldre dokumentationsar-

beten och trädgårdsinventeringar som utförts i Sverige.16       

                                                        

12 Saltzman 2001 
13 Se t. ex. Saltzman, Jönsson & Gunnarsson 2016 
14 Flinck 2013 
15 Bonnier & Lundquist (red.) 1996 
16 Lundquist 1996 
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När det gäller verk om äldre tiders odling kan Eva Blombergs bok Hal-

lonlandet. Trädgårdens odling under 200 år (2012)17 nämnas. Blombergs 

fokus här är i främsta hand just hallonodlandet, men hon går också ige-

nom hur trädgårdsodlingen i Sverige i allmänhet har förändrats och vilka 

faktorer som varit pådrivande samt även hur man tänkt och resonerat 

kring själva odlingsmomenten. Boken sätter odlandet i ett samhälleligt 

sammanhang och visar på att det finns politiska intressen bakom det 

mesta, så även när det gäller trädgårdsodling. Även Åsa Wilkes Villaträd-

gårdens historia. Ett 150-årigt perspektiv (2006) 18  utgör en liknande 

sammanställning över det mer privata odlandet i Sverige.  

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning ges årligen ut av Forum för 

trädgårdshistorisk forskning19, som är en sammanslutning av forskare 

och forskarstuderande med inriktning på trädgårdshistoria. Bulletinen 

innehåller seminarierapporter hållna inom forumet, ny forskning, artik-

lar och annat trädgårdshistoriskt relaterat material. Ett liknande nätverk 

finns för praktiskt verksamma vid historiska trädgårdsanläggningar, 

Nätverk för trädgårdshantverkare. Nätverket stödjs av Hantverkslabora-

toriet, som är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Riksantik-

varieämbetet och utgör ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens 

hantverk och har som syfte att utveckla kulturvård och hantverksveten-

skap genom t. ex. forskning som bedrivs genom hantverk av hantver-

kare.20  

 

Forskningen om fyrar och livet vid fyrplatser i Sverige ter sig tämligen 

begränsad. Den som vill kan dock gå tillbaka i historien – långt tillbaka - 

för att finna avhandlingen De Pharis [Om Fyrar] som lades fram vid Upp-

sala Universitet 1722 och är en av de äldsta bevarade svenska skrifter 

som beskriver fyrar. Här beskrivs några fyrar som fortfarande står kvar 

utmed de svenska kusterna så som Nidingen, Falsterbo och Örskär. Av-

handlingen har tillgängliggjorts genom en återutgivning i ett samarbete 

mellan Uppsala universitet och Svenska fyrsällskapet år 2005.21  

                                                        

17 Blomberg 2012 
18 Wilke 2006 
19 Se Forum för trädgårdshistorisk forsknings hemsida: 

http://www.gardenhistoryforum.org/ 
20 Se Hantverkslaboratoriets hemsida: https://craftlab.gu.se/ 
21 Steuchius 2005 

http://www.gardenhistoryforum.org/
https://craftlab.gu.se/
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Ovan nämnda fyrar finns också beskrivna i den mer samtida doku-

mentationen sammanställd av Dan Thunman (2000) med titeln Sveriges 

fyrplatser. En bebyggelsehistorisk dokumentation av f. d. bemannade fyr-

platser anlagda under lotsverkets tid.22 Denna tämligen omfattande be-

byggelsehistoriska dokumentation och inventering genomfördes i ett 

samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket med anled-

ning av det viktiga kulturarv som fyrplatserna och dess bebyggelse utgör 

och med tanke på den stora förändring som ägt rum inom fyrplatsverk-

samheten de senaste drygt 100 åren. Syftet med arbetet har varit att öka 

kunskaperna om fyrväsendets bebyggelsehistoria och därigenom under-

lätta ett samlat nationellt bevarandearbete. Även om huvudfokus i doku-

mentationen är fyrplatsernas bebyggelse nämner Thunman bland annat 

fyrplatsernas trädgårdar och odlingar som områden som tyvärr ofta för-

bises och tillåts växa igen och försvinna då de inte längre fyller någon 

praktisk funktion i och med att fyrplatserna idag sällan bebos kontinuer-

ligt. I boken görs ingen djupare analys eller värdering av enskilda bygg-

nader eller fyrplatser, utan en generell uppfattning om fyrväsendets be-

tydelse och kulturhistoriska värde ges i de inledande avsnitten tillsam-

mans med förslag till hur kulturhistoriskt värdefulla fyrplatser kan beva-

ras och utvecklas.  

Gällande fyrplatsernas trädgårdar och odlingar i Sverige finns inget 

samlat arbete utfört. Äldre kartor, ritningar och fotografier tillsammans 

med berättelser från tidigare boende vid fyrplatserna återgivna i såväl 

samtida som sentida skildringar ger dock en bild av att odlandet var mer 

eller mindre allmänt förekommande.23 Dessa dokument och vittnesmål 

finns insamlade, bevarade och ibland utgivna av olika föreningar och mu-

seum med intresse för fyrplatserna och dess historia. De vitt skilda 

ägande-, arrende- och förvaltningsförhållandena för Sveriges fyrplatser 

idag kan vara en förklaring till att dokumentationen är något splittrad. 

Vid Måseskärs fyrplats har till exempel den gamla trädgården på privata 

initiativ undersökts24 och köksträdgården vid Svenska Högarna har på 

                                                        

22 Thunman 2000 
23 Se t. ex. Hägg 1995 [1930]; Lindkvist 1944; Jeansson 1954; Jakobs-

son 2004; Bergman 2005  
24 Hillberg, Esbjörn, ordförande, Svenska Fyrsällskapet, telefonsamtal 

2018-04-09. 
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grund av krav från Länsstyrelsen i Stockholms län undersökts innan den 

eventuellt åter skulle tas i bruk av fyrens nuvarande boende.25  

Det finns idag 46 fyrplatser i Sverige som är statliga byggnadsminnen 

och 8 som är byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Av de statliga 

byggnadsminnena förvaltas 5 av Statens fastighetsverk, 38 av Sjöfarts-

verket och 3 av Fortifikationsverket.26 Riksantikvarieämbetet har ansvar 

för tillsyn av alla statliga byggnadsminnen men har inga uppgifter om att 

några inventeringar av fyrträdgårdar har utförts.27 Statens Fastighets-

verk hänvisar till ett vårdprogram som gjorts för fyrplatsen vid Ölands 

Norra udde där fyrplatsens omgivningar ingår, i övrigt kan inga uppgifter 

om dokumenterade fyrträdgårdar ges.28  Inte heller Gotlands museum 

har något specifikt insamlat material om trädgårdar eller odling vid Got-

lands fyrplatser.29 

Annorlunda ser det ut i Norge. Vid Universitetet i Bergen påbörjades 

2002 ett omfattande arbete med att undersöka, inventera och dokumen-

tera rester efter tidigare trädgårdar och odlingar vid landets fyrplatser. 

Hittills har 80 av totalt 207 fyrplatser undersökts. Det huvudsakliga må-

let med arbetet har varit att dokumentera kvarstående växter samt 

samla information om vilka grödor och kulturväxter som har odlats och 

använts av människorna som bodde på fyrplatserna. Även information 

om hur man bar sig åt för att odla på de ofta karga och jordfattiga plat-

serna har varit ett mål för forskningen, detta för att få kunskap om vad 

som uttrycks som ’ett glömt kapitel i norsk kulturhistoria’ såväl som om 

de biologiska egenskaperna hos de växter som ansetts odlingsvärda och 

visats sig så anpassningsbara till det ofta utsatta klimatet att de finns 

kvar på platsen än idag. Av denna anledning har material av ett urval av 

de funna kvarstående växterna samlats in till herbarium i Bergen och 

Kristiansand, samt levande växtmaterial insamlats för fortsatt odling och 

studier vid arboretumet och den botaniska trädgården vid Universitetet 

i Bergen, Agder Naturmuseum och Botaniska trädgården i Kristiansand. 

                                                        

25 Rydh, Ulrika, trädgårdsantikvarie, Hus & Grönska, e-post 2018-04-
17  

26 Jan Karlsson, handläggare, RAÄ, e-post 2018-04-18 
27 Jan Karlsson, handläggare, RAÄ, epost 2018-04-20; Fabian Mebus, 

handläggare, RAÄ, telefonsamtal 2018-04-10 
28 Hélène Hanes, specialist kulturarv, SFV, telefonsamtal 2018-04-10 
29 Eva Selin, antikvarie landskapsvård, Gotlands museum, telefonsam-

tal 2018-04-12 
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En visningsträdgård för fyrträdgårdsväxter har också anlagts vid Linde-

sens fyr på Norges sydspets. I övrigt har material inom forskningspro-

jektet samlats in via uppgifter lämnade av tidigare anställda vid fyrplat-

serna samt deras efterkommande släkt och familj, i kombination med ar-

kivmaterial. Resultaten visar att de boende vid de norska fyrplatserna i 

hög grad varit angelägna om att ha möjlighet att odla, också på de mest 

oväxtvänliga och avlägsna platserna. Inga av de ettåriga växter som od-

lats har funnits kvar vid någon fyrplats idag, däremot olika typer av lök- 

och knölväxter, fruktträd, bärbuskar, vissa blommande perenner samt 

rosor och olika träd för läplantering. I studien framhålls att den mest fö-

rekommande växten som fortfarande finns kvar på nästan samtliga fyr-

platser visat sig vara rabarber (Rheum x rhabarbarum), vilken anges ha 

använts till att göra vin av.30  En lista på samtliga registrerade växter 

kommer att finnas med i den bok om projektet som Per Arvid Åsen, fors-

kare och botanisk konservator vid Universitetet i Agder, för närvarande 

arbetar med att sammanställa.31 

 

Material, metod och teoretiska perspektiv 

Arbetets metod och genomförande ansluter till stor del till en bebyggel-

sehistorisk och antikvarisk tradition, men med fokus på trädgård. En 

central utgångspunkt i arbete har varit Maria Flincks bok Historiska träd-

gårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv (2013)32 i vilken jag har fun-

nit dels ett teoretiskt perspektiv att studera trädgårdar ur, dels ett kon-

kret tillvägagångssätt för det praktiska arbetet med att undersöka en 

gammal trädgård.  

Arbetet har genomförts i form av en fallstudie som behandlar fyrträd-

gården på Stora Karlsö, vilken har visat sig vara lämpligast att undersöka 

genom en kombination av metoder. De metoder och tillvägagångssätt 

som valts är nära bundna till studiens frågeställningar och syfte. Metod-

kombination är ett lämpligt tillvägagångssätt som möjliggör att på ett 

pragmatiskt sätt välja de metoder som är mest lämpade för problemet. 

Metodkombination är således ett problembaserat tillvägagångssätt som 

                                                        

30 Moe, Salvesen & Åsen 2009 
31 Åsen 2019. In press. 
32 Flinck 2013 
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leder till insamlandet av ett mångfaldigt material vilket i sin tur möjlig-

gör ett mer tillförlitligt och robust resultat.33 Eftersom de olika meto-

derna innebär ett brett material krävs också en bred tolkningsförmåga 

när det gäller förståelsen av det olikartade insamlade materialet. Inom 

hermeneutiken betraktas tolkning som den främsta kunskapsformen, 

men i den hermeneutiska vetenskapliga processen är också förståelse, 

förförståelse och förklaring delar av huvudmomenten. 34  I undersök-

ningen har ett hermeneutiskt förhållningssätt tillämpats vid bearbet-

ningen av materialet. Genom tidigare arbete med fyrplatsmiljöer och en 

bakgrund inom praktisk trädgårdsodling har jag en viss förförståelse i 

ämnet, som jag ytterligare vidgat under arbetets gång, vilket är förutsätt-

ning för att kunna tolka, förstå och förklara det jag ser.35 Slutligen för-

väntar jag mig att genom insamlandet och sammanfogandet av material 

och i olika mån tillgänglig information kunna tolka och förmedla en sam-

lad bild av en företeelse, genom kartläggningen av ett specifikt fall.  

I tillägg till de metodkategorier som redogörs för nedan har jag under 

arbetets gång också haft kontakt med personer som i sin yrkesroll arbe-

tar med frågor relaterade till ämnet för mitt arbete. Av dem har jag vid 

olika tillfällen fått uppgifter via mail och telefon.          

Fältinventering 

 

För att dokumentera hur fyrträdgården på Stora Karlsö ser ut idag och 

vilka rester av tidigare odlingar och utformningar som finns kvar och 

därigenom kunna göra en tolkning av hur trädgården kan ha sett ut och 

brukats, faller sig fältinventering på plats som det naturliga att göra. Vid 

inventering av trädgårdar bör platsen besökas vid flera tillfällen under 

olika tider på året för att inventeringen ska ge en så heltäckande bild av 

det befintliga växtmaterialet som möjligt, eftersom olika växter är syn-

liga och identifierbara vid olika tidpunkter. 36 Givet denna studies tids-

mässiga begränsning har detta inte kunnat göras fullständigt. Under rå-

dande omständigheter togs beslutet att göra en första inventering i träd-

gården under tre dagar i början av maj och detta av två skäl. Det ena är 

att innan inventeringen utfördes ville jag ha hunnit samla in så mycket 

                                                        

33 Ekengren & Hinnfors 2012, s. 71-72; Denscombe 2014, s. 211-213. 
34 Ödman 2004, s. 72-74 
35 Ödman 2004, s. 74-77. 
36 Sköld &Svensson 2009, s. 19; Flinck 2013, s. 120 ff 
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historiskt källmaterial om platsen som möjligt för att på så vis vara för-

beredd på vad jag rimligen skulle kunna finna och inte.37 Det andra är att 

vid denna tid bör en del av det växtmaterial som ämnas inventeras vara 

synligt och identifierbart, samtidigt som den vilda växtligheten förhopp-

ningsvis inte hunnit växa till sig så pass att den skymmer dels kulturväx-

ter och dels eventuellt fortfarande utläsbara strukturer och spår i mar-

ken. Ett senarelagt besök hade antagligen inte givit mer inventeringsbart 

material, utan bara ett annat. Ett kompletterande inventeringstillfälle 

hann genomföras i början av juni och det blev då tydligt att den huvud-

sakliga inventeringen med kartläggning av markstrukturer inte hade va-

rit möjlig att genomföra så långt in i växtsäsongen. Jag återkommer till 

inventeringsbegränsningarna längre fram i uppsatsen under fortsatt 

forskning.  

I inventeringsarbetet har en kombination av framförallt två metoder 

använts. Den ena metoden, eller snarare manualen är Inventering av bio-

logiskt kulturarv38 som Riksantikvarieämbetet publicerat och som tagits 

fram genom ett forskningsprojekt vid Centrum för biologisk mångfald 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Denna fokuserar på biologiskt kultur-

arv, ett begrepp som i första hand är användbart för större landskaps-

områden, då det till stor del identifieras i form av ytor, linjer och punkt-

objekt (gränser för olika hävdområden, tidigare hamlade träd och lik-

nande).39 Dessa begrepp och metoden i sig är dock även applicerbara på 

mindre trädgårdar och odlade ytor.  

Den andra metoden som inventeringsarbetet utgått ifrån är resultatet 

av ett samarbete mellan Skogsstyrelsen i Västmanlands distrikt, Stiftel-

sen Kulturmiljövård Mälardalen (dåvarande Västmanlands läns mu-

seum), Länsstyrelsen i Västmanland samt Riksantikvarieämbetet. Meto-

den utvecklades genom ett gemensamt inventeringsprojekt vars syfte 

var att kartlägga kvarstående kulturväxter vid övergivna torplämningar. 

Metoden och projektet kallas Syréner i ruiner40 och trots att den i huvud-

sak är utarbetad för inventering av torplämningar är tillvägagångssättet 

                                                        

37 Se exempel under Förarbete i Ljung, Lennartsson & Westin 2015, s. 
6-7  

38 Ljung, Lennartsson & Westin 2015 
39 Riksantikvarieämbetet 2018.04.27. Så inventerar du biologiskt kul-

turarv 
40 Sköld & Svensson 2009 
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i de flesta avseenden tillämpningsbara även för andra typer av träd-

gårdslämningar. Utöver dessa två metoder har som tidigare nämnts de 

delar av Maria Flincks Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt 

kulturarv41 som handlar om inventering varit användbara, samt Birgitta 

Carlbergs bok Gömda växter i glömda trädgårdar. Om att bevara gamla 

kulturväxter42.  

Den huvudsakliga inventeringen utfördes 6-8 maj 2018 och resultatet 

utgörs av en enkel, i grunden handritad, planskiss över trädgårdsområ-

det med tillhörande växtlista och beskrivning samt en mängd fotografier 

av området och de funna växterna. Inventeringens syfte har varit att do-

kumentera kvarstående kulturväxter och spår av tidigare odling, varför 

naturligt förekommande vilda växter inte har noterats på skissen föru-

tom i undantagsfall. Avstånden i skissen är stegade och måtten är därför 

ungefärliga, men givet arbetets syfte och områdets karaktär är en mer 

exakt uppmätning inte nödvändig.43 Vid uppmätning och ritning i fält an-

vändes dock skala 1:200. Identifiering av växtmaterial har skett genom 

egen kunskap och sökning i litteratur, samt i något fall extern diskussion. 

Den litteratur som varit mest behjälplig i detta avseendet är POMs olika 

publicerade vägledningar för växtinventering,44 i synnerhet Att inven-

tera lök- och knölväxter. En handledning av Karin Persson45 samt Narcis-

ser. Folkkära lökar av Karin Persson och Eva Jansson.46 I Skötselplan för 

Naturreservatet Stora Karlsö47 finns en bifogad förteckning över kärlväx-

ter anträffade på Stora Karlsö. Denna har i enstaka fall använts för att 

styrka antaganden om växter och sorter.  

Den 6 juni 2018 genomfördes en kompletterande inventering som bi-

drog till att det första resultatet kunde revideras i viss mån, vilket under-

stryker vikten av upprepade inventeringstillfällen. Vid båda invente-

ringstillfällena har äldre fotografier och planskisser funnits tillgängliga 

vilket underlättat förståelsen av platsen. 

 Det samlade resultatet av inventeringarna presenteras närmare i upp-

satsens resultatdel.  

 

                                                        

41 Flinck 2013 
42 Carlberg 1988 
43 Se Flinck 2013, s. 117, 124 
44 Oskarsson 2008; Andreasson & Wedelsbäck Bladh 2009 
45 Persson 2010 
46 Persson & Jansson 2008 
47 Länsstyrelsen Gotland 2004 
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Arkivstudier 

 

För att besvara flera utav arbetets frågeställningar, som t. ex. hur träd-

gårdarna kan ha sett ut och hur odlandet varit organiserat har material 

sökts i olika arkiv. Material så som kartor och bilder som kan finnas i 

arkiv kan också underlätta fältinventeringsarbetet.48 

Eftersom arkivsökning är en tidskrävande metod har en relativt stor 

del av tiden jag ägnat åt materialinsamling lagts på just arkivsökning. Då 

studien begränsas av den på förhand bestämda tidsramen har denna tid 

trots allt också behövt begränsas och detta har medfört att möjlighet inte 

har funnits till att gå igenom allt material som rör eller kan tänkas röra 

Stora Karlsö. Givet arbetets frågeställningar är min uppfattning dock att 

en betydande del av relevant arkivmaterial har funnits. Material om fyr-

platsen Stora Karlsö, liksom om alla andra fyrplatser i Sverige, finns i 

stora mängder i skilda arkiv, detta framförallt eftersom fyrplatserna var 

statliga verksamheter vilket medförde omfattande dokumentation un-

der verksamhetstiden. Allt är dock inte av relevans för detta arbete och 

det har delvis varit svårt att på förhand av arkivförteckningarna bedöma 

huruvida dess innehåll är intressant eller ej, samt hur, var och när arkiv-

materialet är åtkomligt. Lotsstyrelsen ägde och förvaltade fastigheterna 

på Stora Karlsö under tiden då fyren sköttes manuellt och fyrplatsen var 

bemannad, därför finns relaterat material i arkiven. Uppgifter som rör 

människorna på fyrplatsernas privata förehavande finns dock av natur-

liga skäl inte nedtecknade i dessa arkiv. Således har specifika uppgifter 

om vad som odlades i trädgården på Stora Karlsö varit särskilt svåra att 

finna genom denna metod. De arkiv som besökts och där störst del rele-

vant material funnits är Landsarkivet i Visby och Sjöfartsverkets arkiv i 

Norrköping. Därutöver har även Gotlands Museums arkiv i Visby, Riks-

arkivet Marieberg, Stockholms stadsarkiv och Nordiska Museets arkiv 

besökts, varav de tre sista samtliga finns i Stockholm. Av materialet från 

Visby Landsarkiv är det i första hand ur Stora Karlsö Fyrplats arkiv som 

intressant material funnits samt ur Stora Karlsö Jagt- och Djurskyddsför-

enings arkiv. Den typ av handlingar ur arkiven som varit användbara för 

arbetet har till exempel varit av- och tillträdessyneprotokoll för tjänste-

bostäderna förda av fyrpersonalen själva, utgiftsnoteringar, kartor och 

fotografier oftast upprättade av Lotsstyrelsen. Därtill har Lantmäteriets 

                                                        

48 Sköld & Svensson 2009, s. 14-15. 
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flygfoton från olika tider varit användbara för att på ett överskådligt vis 

kunna notera strukturförändringar i marken, vilka kan indikera föränd-

ringar i odlingarna. 

Intervju 

 

Vid efterforskningar kring äldre trädgårdar och odlingshistoria är i den 

mån det är möjligt samtal med personer som en gång brukade marken, 

eller på annat sätt har koppling till den, värdefulla källor till informat-

ion.49 Genom Klinte Hembygdsförening kom jag i kontakt med Sven Ja-

kobsson som bott på Stora Karlsö som barn mellan 1934 och 1944 då 

hans far, Gustaf Adolf Jakobsson arbetade som fyrmästare på Stora 

Karlsö fyrplats. Jag fick lov att komma hem till Sven och vi förde ett in-

formellt samtal kring trädgården och odlingen på Stora Karlsö, livet på 

fyrplatsen och odling i största allmänhet. Jag fick tillstånd att spela in 

samtalet och fick även tillgång till privata fotografier som Sven visade 

och berättade utifrån. Jag hade vid tillfället med mig ett antal frågor jag 

ville ha svar på och stämde bara slutligen av att dessa kommit upp till 

diskussion, utan någon inbördes ordning under samtalet. Materialet som 

samtalet med Sven resulterade i utgör en värdefull förstahandskälla för 

arbetet och ger en annan dimension av fyrträdgården jämfört med vad 

arkiv- och fältstudier gör. Tillsammans kompletterar de olika källorna 

varandra. 

 

Litteraturstudier 

 

Som ytterligare komplement till det insamlade källmaterialet har även 

en mer populärvetenskaplig litteratur och litteratur som skildrar händel-

ser vid fyrplatser ur historien på ett mer berättande vis studerats. Det 

finns en stor mängd sådan litteratur utgiven under hela 1900-talet och 

fram till idag som på olika vis och på olika nivåer skildrar fyrar och livet 

vid fyrplatser under sena 1800-talet fram till tiden för fyrarnas automa-

tisering kring 1970-talet, vidare in i 2000-talet.50 Även specifikt om Stora 

                                                        

49 Moe, Salvesen & Åsen 2009, s. 268; Flinck 2013, s. 83 
50 Se t. ex. Hägg 1995 [1930]; Hedin 1988; Overland 2007; Hedin 

2009 
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Karlsö finns mycket litteratur publicerad, såväl reseskildringar som hi-

storiska återblickar, personliga minnesanteckningar samt rena turistgui-

der. 51  Vissa av dessa böcker och texter har varit användbara för att 

kunna sätta in de ofta kortfattade och sakliga noteringarna i arkivhand-

lingarna i ett sammanhang och därigenom kunna förstå dess innebörd 

och funktion. 

 
Tillsammans mynnar de olika tillvägagångssätten ut i en fallstudie av den 

gamla fyrträdgården på Stora Karlsö, som har en dels trädgårdsantikva-

risk vinkel och dels är en kulturhistorisk undersökning av en speciell fö-

reteelse. Helheten menar jag utgör en förutsättning för en kulturvår-

dande insats när det gäller hanteringen av fyrplatsmiljöer i framtiden. 

    
 

Källkritik 

Historiskt källmaterial som finns bevarat i arkiv är ofta bristfällig när det 

kommer till trädgårdar. Uppgifter som rör trädgårdar har i många fall 

setts som värdelös och flera statliga arkiv har gjort sig av trädgårdsrela-

terat arkivmaterial,52 något som erfarits också under arbetet med denna 

studie. Utifrån ett begränsat material kan det vara svårt att dra några 

större slutsatser och det är viktigt att vara medveten om att detta bara 

är fragment av verkligheten och ibland subjektiva uppfattningar som har 

nedtecknats. Detsamma gäller mycket av den litteratur om fyrar och fyr-

platser som behandlats under arbetet. Vid studerandet av dylik litteratur 

är det viktigt att förhålla sig kritiskt till texterna eftersom de ofta saknar 

tydliga källhänvisningar och i många fall bygger på minnen, berättelser 

eller sägner. Karlsö Jagt- och djurskyddsförening AB har genom åren 

publicerat flera skrifter om Stora Karlsö och om sin verksamhet och här 

finns förstås en viss nytta i att återge en positiv bild av densamma, ef-

tersom bolaget bedriver besöksverksamhet på ön vilken delvis finansie-

rar verksamheten som helhet.      

Vid den typen av intervju eller samtal som hållits med informanten i 

denna studie bygger materialet som kommer fram till största delen på 

minnen. Frågorna är så kallat retrospektiva, vilka har sina särskilda svå-

righeter och brister.53 Dessutom var informanten barn (0-10 år) under 

                                                        

51 Se t. ex. Linnman et al. 1972; Almgren et. al. 1976  
52 Flinck 2013, s. 82. 
53 Trost 2014, s. 99 
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den tid som samtalet rörde, vilket givetvis också påverkar minnena och 

graden av möjlig insatthet i fråga om trädgårdsodlingen vid denna tid. 

Således är en del av det informanten förmedlat troligtvis baserat på så-

dant som han har fått berättat för sig. Det finns också en möjlighet att jag 

som intervjuare obetänkt ställt ledande frågor och på så vis styrt samta-

let i olika riktning i och med att samtalet fördes under ganska fria former.  

Resultatet av inventeringen är en form av källmaterial som till viss del 

talar för sig själv, men i många avseenden är det som framkommer i 

högsta grad en fråga om tolkning. I resultatdelen av detta arbete redovi-

sas vad jag har kunnat se och vilka tolkningar jag ser som sannolika, mot 

bakgrund av det övriga källmaterial som jag också har att förhålla mig 

till. Givet tiden på året för den genomförda inventeringen har framförallt 

lökväxter och vedartade växter kunnat identifieras, men exempelvis 

även örtartade växter så som pioner. Min kompetens inom växtkänne-

dom bör här dock beaktas och det är fullt möjligt att jag gjort feltolk-

ningar i inventeringsarbetet. Jag har erfarenhet av att arbeta med kultur-

växter, är utbildad inom trädgårdsodling och har arbetat med trädgårds-

växter professionellt och privat, men jag är inte botaniker eller biolog. 

Med anledning av de olika metoder som tillämpats i denna studie och 

på grund av materialets karaktär har det i redovisningen av resultatet 

varit nödvändigt att samtidigt löpande föra diskussion och analys. Re-

sultaten innehåller olika typer av information som kompletterar varan-

dra och med stöd i tidigare forskning och genom en förförståelse för äm-

net kan innehållet tolkas och sättas i ett sammanhang så att det på så vis 

blir möjligt att redovisas sammanhängande.  
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2 Fyrträdgården på Stora Karlsö  

En trädgård i havet 

 

För ett land som Sverige med en 4800 mil lång strandlinje mot havet54 är 

det inte svårt att förstå att sjöfarten har haft betydelse för samhällsut-

vecklingen. Sjöfartsutvecklingen och säkerheten till sjöss har i sin tur va-

rit beroende av fyrväsendet och det svenska Lotsverket grundades på 

1600-talet. Under andra delen av 1800-talet skedde den största expans-

ionen gällande fyrväsendets utveckling i Sverige, vars storhetstid varade 

till kring mitten av 1900-talet då fyrarna succesivt automatiserades och 

småningom avbemannades. 55  Fyrplatsen på Stora Karlsö härrör från 

denna tid. 

Fyrträdgårdar är i sig ingen okänd företeelse, odlingar i någon mån 

fanns vid i stort sett alla året-runt-bemannade fyrplatser.56 Ofta nämns 

odling och självförsörjning dock bara i några enstaka meningar i den lit-

teratur av olika slag som finns publicerad om fyrar och fyrplatser. Inte 

sällan beskrivs de dessutom som viktiga för försörjningen och livet på 

platsen. Ändå har det visat sig att det finns väldigt lite forskning gjord på 

detta område. I Dan Thunmans stora bebyggelsehistoriska dokumentat-

ion av fyrar skriver han att: 

 
 ”Vid nästan alla fyrplatser nedlades stor möda på att hålla odlingsland, 

och jorden fick ofta forslas ut till platsen. För att skydda landen mot vind 

och vatten och ibland betande djur måste de inhägnas väl. Detta skedde 

genom anläggande av stenmurar och plank”57  
 
och i boken Sjöfartsmiljöer (2005) skriver Maria Bergman såhär:  
 

”Det geografiska läget ställde stora krav på såväl den sociala samman-

hållningen som vardagslivets praktiska organisation. Viktigast i detta 

sammanhang, förutom fyrens drift och underhåll, var livsmedelsförsörj-

ningen. Nästan alla fyr- och lotssamhällen bedrev någon form av odling 

för självhushåll. Även på utsatta öar som Nidingen hade fyrfamiljerna 

                                                        

54 Lantmäteriet 2017. Kusten är klar 
55 Bergman 2003, s. 81; Thunman 2000, s. 3 
56 Thunman 2000, s. 117; Bergman 2005, s. 92 
57 Thunman 2000, s. 117 



 

19 

 

trädgårdsland. En flygbild över Pater Nosters fyrplats visar tydligt små in-

hägnade trädgårdslotter. Stenmurarna behövdes för att skydda odling-

arna från det hårda vädret.”58 

 
Trots att odlingarna alltså lär ha varit en viktig del av livet vid  

fyrplatserna finns mycket litet skrivet om företeelsen. 

  

Funktion och organisation 

 

Det faktum att marken för fyrträdgården på Stora Karlsö, från början ca 

en halv hektar, exproprierades och anlades samtidigt som själva fyrplat-

sen år 1887 tyder på att en plats för trädgård och odling ansågs som nå-

got betydelsefullt och nödvändigt. Att området där trädgårdens anlades 

dessutom är belägen på en ur odlingssynpunkt mycket lämplig plats, na-

turligt skyddad mot sydvästliga vindar och precis i anslutning till en myr 

tyder på att viss möda lagts ner i samband med att valet av plats gjordes. 

Det är idag svårt att föreställa sig utsattheten det måste ha inneburit att 

år 1887 bosätta sig på en klippa, 6 km från civilisationen, där ingen tidi-

gare bott permanent. I den sakliga beskrivningen av Sveriges fyrplatser 

från 1944 som ges i Våra fyrar59, utgiven av Fyrpersonalens Förening, 

beskrivs miljön vid Stora Karlsö fyrplats som ”Härlig natur sommartid, 

kuslig vintertid.”60 Att ha möjlighet att odla för husbehov måste närmast 

ha varit en förutsättning för att förmå någon att flytta med sin familj till 

en sådan plats, i synnerhet då 60 år tidigare. I den omfattande studien av 

kulturväxter och odling vid norska fyrplatser, gjord vid Universitet i Ber-

gen, skriver forskarna att det i Norge var brukligt att innan någon an-

sökte om jobb vid en fyrplats togs det reda på vilka möjligheter för odling 

som fanns för respektive tjänst och familj. I studien beskrivs en katalog 

från 1921 över Norges fyrplatser i vilken jordförhållandena och jordför-

delningen för respektive tjänst på varje fyrplats redogörs för, i många fall 

var siffran 0, annars uppgavs yta från så lite som 1-2 𝑚2 och uppåt. I stu-

dien nämns Stabben, en särskilt karg och utsatt fyrplats där personalen 

var så mån om sin matjord att man efter att ha försökt odla potatis och 

morötter i krukor, efter skörden samlade ihop jorden och förvarade den 

inomhus tills nästa säsong. Detta för att undvika att jorden helt och hållet 

                                                        

58 Bergman 2005, s. 92 
59 Lindkvist 1944 
60 Lindkvist 1944, s. 24 
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skulle svepas iväg av vind och vatten.61 Liknande situationer har beskri-

vits även för svenska fyrplatser.62  

Boken Våra fyrar63 kan nog sägas vara en svensk motsvarighet till den 

norska katalogen från 1921. Utöver fyrplatsens miljö, läge och natur, 

listas där i också sådana saker som vilka bekvämligheter som fanns i bo-

städerna, information om hamnförhållandena, samt information om 

huruvida det fanns trädgårdsland. Även om proviantresor genomfördes 

med någorlunda regelbundenhet fanns inga garantier för när och hur de 

gick att genomföra. Därför har någon form av odlingar funnits på det 

flesta bemannade fyrplatser, både i Sverige och Norge.64 

                                                        

61 Moe, Salvesen & Åsen 2009, s. 269-270 
62 Se t. ex. Hägg 1995 [1930] s. 385-388, 407-408. 
63 Lindkvist 1944 
64 Thunman 2000, s. 117; Bergman 2005, s. 92; Moe, Salvesen & Åsen 

2009, s. 269. 

Fig. 2. Det kombinerade fyr- och bostadshuset på Stora Karlsö, omkring år 1895. Foto av August Lager-

gren. Källa: Stora Karlsö, Foton, Gotlands museums arkiv, Visby (neg. Landsarkivet i Visby, LB 10.) 
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Den tidigaste notering som hittats inom denna studie gällande odling-

arna vid fyrplatsen på Stora Karlsö är från den 25 september 1894, då 

det under inkomna handlingar diarieförts följande: 

 ”För förtjänstfullt odlingsarbete erhålles 50 kr ersättning.” Avsändare 

är ”Lotskaptenen”.65 1930 skriver den dåvarande chefen för Lotsverket, 

Erik Hägg66, såhär om företeelsen, i sin bok Bland lotsar och fyrmän67, 

avsedd att skildra Lotsverkets anställdas tillvaro och verksamhet: 

 

”Ett annat område, vilket har personalens och deras familjers största 

intresse, äro de planteringar, vilka kommit till utförande vid så gott som 

alla fyrplatser och på landsbygden belägna lotsplatser. Är jorden god och 

utrymmet tillräckligt, givas dessa anläggningar ofta ganska stora dimens-

ioner, exempelvis vid Smygehuks fyrplats å Skånes södra kust, och lämna 

därjämte god lön för å dem nedlagt arbete. Ofta måste dock personalen 

föra en hård strid mot de förhärskande vindarna, bygga plank till skydd 

mot dessa samt sorgfälligt stötta småträd, buskar och plantor. Men ändå 

oftare är det så, att sten måste undanröjas och matjord hämtas från annan 

trakt, innan de små täpporna kunna anläggas, och då kan detta ske endast 

i den blygsammaste skala. Det är emellertid sannolikt, att dessa små an-

läggningar bereda sina skapare väl så stor glädje som de trädgårdar, vilka 

omgiva några av våra för trädgårdsodling bäst belägna fyrplatser. Sedan 

lång tid tillbaka har det varit brukligt, att lotsstyrelsen någon gång lämnar 

ett litet ekonomiskt understöd, så som erkänsla för odlareflit av här nämnt 

slag. Vid nyanläggning av fyrplatser har styrelsen, i den mån det låtit sig 

göra, i byggnadsplanen inbegripigt skapandet av en sådan fyrtomt, att 

största möjliga trevnad därstädes vinnes.”68  

 

Sannolikt har personalen vid den då relativt nyanlagda fyrplatsen på 

Stora Karlsö alltså ägnat en betydande del av sin lediga tid åt odling och 

det på ett sådant sätt att deras arbete belönades. Häggs formuleringar 

kring fyrpersonalens odlingar är också intressanta i den mening att de 

får det att framstå som att odlandet var något som familjerna tack vare 

lotsstyrelsens goda vilja kunde ägna sig åt på sin fritid, för trevnadens 

skull, som han uttrycker det. Kanske var det så. Det finns dock mycket i 

                                                        

65 Diarium öfer ankomna handlingar åren 1889-1939 Stora Carlsö 
Fyrplats. I Diarier 1889-1974. Stora Karlsö Fyrplats arkiv C:1. Landsar-
kivet i Visby 

66 Hägg var generallotsdirektör och chef för lotsverket 1919-1936. 
67 Hägg 1995 [1930] 
68 Hägg 1995 [1930] s. 146-147. 
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nämnda bok som tenderar att bestå av romantiserande och självförhär-

ligande beskrivningar, i tidstypisk nationalromantisk anda, av tillvaron 

för en yrkeskår som man nog egentligen inte hade tillräcklig inblick i för 

att på ett rättvist sätt kunna skildra och kanske var det inte heller syftet. 

Hägg var högsta hönset i en mycket hierarkisk organisation. Många 

gånger går beskrivningarna isär om huruvida Lotsverket som hyresvärd 

och arbetsgivare var så förträfflig och framsynt som Hägg ger sken av i 

sin bok, i alla fall vid läsning av motsvarande skildringar skrivna av fyr-

personalen själva.69 Även Sven Jakobsson berättar under vårt samtal om 

hur hans far, då fyrmästare på Stora Karlsö, under andra världskriget 

utan framgång försökte förmå Lotsverket att frakta ut matjord till fyr-

platsen då han ville anlägga odlingar på södersidan om fyrmästarbosta-

den uppe i fyrbyn. ”Det var ju under kriget och då försökte man ju odla 

där det fanns möjlighet”70. Sven beskriver vidare att hans far var väldigt 

aktiv inom Fyrpersonalens Förening och arbetade för att förbättra vill-

koren inom branschen, men att han nog var lite väl engagerad och därför, 

inte så lång tid efter att familjen kommit till Stora Karlsö fick veta att han 

skulle bli förflyttad till en annan fyrplats. Detta menar dock Sven mest 

var en form av uppmaning till fadern om att han skulle hålla en lägre pro-

fil. Min poäng är således att det är svårt att veta om det var för trevnad 

eller av självbevarelsedrift som fyrpersonalen odlade så flitigt år 1894.  

                                                        

69 Se t. ex. Lindholm 1972; Jakobsson 2004 
70 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 

Fig. 2. Trots motgångarna anlades uppenbarligen ändå ett trädgårdsland utanför fyrmästarbosta-

den under krigsåren, dock  nordväst om huset. Kanske  var den befintliga jordmånen som bäst här? 

Bakom det inhägnade trädgårdslandet anas också den syrenberså som finns kvar än idag. Fyrmäs-

tarbostaden uppfördes 1938, efter fyrmästarens önskemål då miljön i den tidigare fyrmästarbosta-

den i fyren ansågs rå, fuktig och ohälsosam. Källa: Sven Jakobssons privata foto 
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Under 1930 och 40-talet var odlingsytan i fyrträdgården på Stora Karlsö 

storleksmässigt ordnad efter rang hos de anställda på fyrplatsen. Fyr-

mästaren hade mest mark att bruka, näst i rang stod fyrvaktaren och där-

efter fyrbiträdet, vilket alltså ska ha återspeglats i storleken på deras re-

spektive odlingslotter.71 Att odlingarna var organiserade på detta viset 

vid denna tid minns Sven Jakobsson i vårt samtal, och att det verkligen 

var reglerat storleksmässigt framgår av diverse av- och tillträdessy-

neprotokoll och hyresavtal från 1930-talet. I ett handskrivet av- och till-

trädessyneprotokoll för fyrvaktarbostaden från den 30 november 1930 

listas bostadens rum, kök, källare och andra utrymmen med eventuella 

fel och brister noterade. Under egen rubrik anges ”Planteringsland (130 

kvm) Ingen anmärkning”.72 I ett tjänstebostadskontrakt styrks att fyr-

mästaren från och med 1 augusti 1938 av Kungl. Lotsstyrelsen hyr tjäns-

tebostaden litt. A, om tre rum och kök. I kontraktet listas vidare att till 

bostaden hör 1 källare, 1 vindskontor, 1 avträde, 1 vedbod, ingen vist-

husbod, nyttjanderätt i tvätt- och bagarestuga, 1 ladugård och 208 kvm 

planteringsland.73 Sven hintar dock om att det inte precis rådde några 

problem om den här saken, att ”yta fanns det för den som ville gräva”74. 

I tjänstebostadskontrakt för fyrmästaren från år 194475 och för fyrvak-

taren från 195076  framgår samma sak, dock har fyrvaktaren nu 9 𝑚2 

större planteringsland, dvs 139 𝑚2och upplysningen att ”för plante-

ringsland har hyra icke beräknats” är nedtecknat på båda kontrakten. Av 

syneprotokollen och hyresavtalen framgår dock inte var i själva trädgår-

den respektive odlingsyta låg och kanske var det inte så noga med den 

saken. Sven återkommer dock i ett telefonsamtal någon dag efter tillfället 

för intervjun för att hälsa att hans bror minns att fyrmästaren hade hela 

                                                        

71 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 
72 Av- och tillträdessyneprotokoll för litt. AII, 30 nov. 1930. I Räken-

skaper, diverse räkenskaper, vol 1 1930-1943. Stora Karlsö Fyrplats ar-
kiv, G1. Visby Landsarkiv 

73 Tjänstebostadskontrakt till fyrmästaren G. A. Jakobsson, sept. 
1938. I Räkenskaper, diverse räkenskaper, vol 1 1930-1944. Stora Karlsö 
Fyrplats arkiv, GI. Landsarkivet i Visby  

74 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 
75 Tjänstebostadskontrakt till Fyrmästaren K. G. Lindholm, 1 nov. 

1944. I 7333. Stora Karlsö (mapp) Bygg F:2 42. Sjöfartsverkets central-
arkiv, Norrköping 

76 Tjänstebostadskontrakt till Förste fyrvaktaren E. O. Mattsson, 1 juli 
1950. I 7333. Stora Karlsö (mapp) Bygg F:2 42. Sjöfartsverkets central-
arkiv, Norrköping 
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trädgårdens östra sida som odlingsyta och att resten av personalen hade 

andra sidan77.  

Även på andra fyrplatser rådde denna typ av uppdelning av odlingsy-

torna. I vårdprogrammet för marken runt fyrplatsen på Ölands Norra 

Udde, framtaget av Statens Fastighetsverk, framgår det att fyrmästaren 

hade störst odlingslott och en jämförelse görs även med Ölands Södra 

Udde, där lotterna visserligen var lika stora, men fyrmästarens var mest 

påkostad.78 Det är sannolikt att samma hierarkiska indelning av odlings-

marken på Stora Karlsö kan ha varit rådande även tidigare, antagligen 

från det att fyrplatsen anlades. Visserligen var man från början, fram till 

på 1890-talet, bara två anställda vid fyrplatsen, en fyrmästare och en fyr-

vaktare och det är naturligtvis möjligt att man då odlade mer storskaligt 

och hjälptes åt att bruka hela ytan. Eftersom man hade kor som betade 

stora delar av ön och därtill hjälptes åt att slå hö till vinterfoder åt dessa 

är det tänkbart att man också hjälptes åt med odlingarna.79 

Men under 30- och 40-talet var de odlade ytorna i fyrträdgården alltså 

fördelade olika beroende på respektive tjänst. Hela trädgården var in-

hägnad för att hålla både harar och betande kreatur ute. Så har det an-

tagligen sett ut från början. I Lotsstyrelsens anteckningar över utgifter 

finns noteringar om nya inhägnader på Stora Karlsö 1887, samt att man 

1919 lämnat virke och spik för reparation av staket och ”brunnskar” vid 

trädgården. 1923 och 1939/40 finns ytterligare noteringar om reparat-

ionsarbeten av trädgårdens inhägnader. Däremellan anges ospecificerat 

att stängselstolpar av ek samt staketspjälor bytts ut, vid ett tillfälle 

1936/37 inte mindre än 200 st.80 Inne i själva trädgården var sedan de 

olika små lotterna ytterligare inhägnade med hönsnät, vilket framgår av 

fotografier från tiden. Sven Jakobsson minns det som att odlingslotterna 

storleksmässigt var ca 7-8 meter i kvadrat.81 De måtten stämmer ganska 

bra med de strukturer i marken som kunnat mätas upp vid invente-

ringen, vilken redovisas mer detaljerat längre fram. Sven minns vidare 

                                                        

77 Sven Jakobsson, telefonsamtal 26/4 2018 
78 Statens fastighetsverk 2013. Vårdprogram för Ölands Norra Udde 
79 Om tillvaron på fyrplatsen de första decennierna berättar Karl- 
Gustav Lindholm, född på Stora Karlsö år 1900 och senare själv fyr-

mästare på ön från 1944-1964, i kapitlet ”Minnen från fyren” i boken 
Stora Karlsö (1972).  

80 Utgiftsnotiser, Mellersta lotsdistriktet 1911-1945. D IV baa/10. 
Riksarkivet, Marieberg. 

81 Sven Jakobsson. Intervju 24/4 2018 
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att lite allt möjligt odlades på täpporna, som han uttrycker det, att varje 

familj hade ett område där de odlade potatis och blommor och att det 

längst sidorna fanns pioner som han tror nog fortfarande finns kvar. 

Olika grönsaker som sallat, gurka, morötter, ärtor, bönor och brysselkål 

är annat som Sven minns att man odlade. Gödsel fick man från de 7-8 kor 

som fanns på ön vid denna tid. Fyrpersonalen hade även höns och en gris.  

”Det var ju så att säga självhushåll” säger Sven och berättar att alla i fa-

miljen hjälptes åt med odlingarna, men att männen skötte det tyngre ar-

betet, som till exempel grävning. 82   

Utöver att innehålla yta för nyttoodlingar odlades också blommor och 

blommande buskar i fyrträdgården, bland annat syren och gullregn, vil-

ket framgår av inventeringen. Vid midsommar var det därför hit man 

gick för att samla grönskande kvistar att klä stången med. All annan 

mark, förutom den i fyrbyn, ägdes av Karlsö Jagt- och Djurskyddsför-

ening och växtligheten där var således skyddad. Från sin barndom på 

Stora Karlsö under 1900-talets början minns Karl Gustaf Lindholm att; 

”Karlsöbolagets direktör Willy Wöhler var rädd om den spirande växtlig-

heten. Så tillexempel var fyrpersonalen strängeligen förbjuden att på ön 

ta en enekvist till kokning av s.k. enelag, som användes till rengöring av 

laggkärl.”83  

                                                        

82 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 
83 Lindholm 1972, s. 196 

Fig. 3. Insamlande av blommor och blad till midsommarstången. I bakgrunden syns 

det vita spjälstaketet som inhägnar fyrträdgården. Foto från omkring 1940. Källa: 

Sven Jakobssons privata foto 



26 

 

I en artikel i Årsbok for Universitetsmuseet i Bergen 201184 berättar fors-

karna bakom den norska studien om fyrträdgårdar om sitt arbete och 

beskriver att växtmaterialet som odlades vid fyrplatserna antagligen var 

ganska likt det som återfanns i trädgårdar i bygderna närmast fyren. 

Detta antagande verkar gälla också för de växter Sven minns att de od-

lade på Stora Karlsö när han var barn. Flera gånger under samtalet näm-

ner han dock brysselkål och att de ju kunde växa nästan året runt, även 

på vintern kunde man skörda dem.85 Det är tänkbart att dylika växter, 

som olika typer av kål, vilka möjliggör tillgång till skörd av färska grön-

saker under större delen av året, var uppskattade och därför odlades i 

särskilt stor utsträckning vid fyrplatserna. I övrigt stämmer antagandet 

från den norska studien även här i och med att växtmaterial och övrigt 

utsäde enligt Sven ska ha köpts i land på samma sätt så som vanligt folk 

gjorde, samt att man också sparade en del eget utsäde.86   

Under titeln ”Minnen från fyren” berättar Karl Gustaf Lindholm, fyr-

mästare på Stora Karlsö 1944-1964, i boken Stora Karlsö87, om tillvaron 

under hans tid på ön. Lindholm skriver att ”Potatis växte i fyrträdgården 

nere vid myren, dock endast undantagsvis i så riklig mängd att det räckte 

till hela vintern. Så småningom gjorde alla sig av med kor och grisar och 

fyrladugården står nu tom”.88 Denna skildring vittnar om hur trädgården 

brukades efter 1944, men i övrigt kan det antas att behovet och bruket 

av trädgården succesivt minskade under följande årtionden. I och med 

att boskapen försvann från ön försvann också en naturlig källa till gödsel 

vilket också bör ha påverkat odlingsmöjligheterna. I ett av- och tillträ-

dessyneprotokoll för fyrbiträdesbostaden från 196289 nämns inget plan-

teringsland, men i ett likadant för fyrmästarbostaden från 196490 anges 

att ett planteringsland ingår till bostaden, men det finns inga uppgifter 

om storleken på detta. I samma typ av protokoll för fyrmästarbostaden 

                                                        

84 Moe, Salvesen & Åsen 2011, s. 71 
85 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 
86 Sven Jakobsson, intervju 24/4 2018 
87 Linnman et al. 1972 
88 Lindholm 1972, s. 204 
89 Protokoll hållet vid av- och tillträdessyn den 30 sept. 1962 å tjäns-

tebostaden Litt C vid Stora Karlsö fyrplats. I 7333. Stora Karlsö (mapp) 
Bygg F:2 42. Sjöfartsverkets centralarkiv, Norrköping 

90 Protokoll hållet vid avträdessyn å tjänstebostad Litt. AI vid Stora 
Karlsö fyrplats den 24 sept. 1964. I 7333. Stora Karlsö (mapp) Bygg F:2 
42. Sjöfartsverkets centralarkiv, Norrköping 
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fört tre år senare, 1967, listas som brukligt vad som ingår i bostaden, men 

nu står sist att läsa ”och ett igenvuxet planteringsland”.91  

Förändringar över tid 

 
För att på ett överskådligt vis få en bild av hur fyrträdgården har föränd-

rats och gestaltats över tid har ritningar, kartor och foton av trädgården 

från olika tidpunkter studerats och jämförts. Nedan redovisas detta 

material i till en början kronologisk ordning. 

                                                        

91 Protokoll fört vid tillträdessyn den 8/2 1967 å tjänstebostaden Litt. 
A. fyrmästarebostaden Stora Karlsö Fyrplats. I 7333. Stora Karlsö 
(mapp) Bygg F:2 42. Sjöfartsverkets centralarkiv, Norrköping 

Fig. 4. Fyrmästaren vattnar i en odlingslott i fyrträdgården. I mitten syns 

vad som skulle kunna vara små kålplantor. På bilden syns även något som 

liknar spenat och det högväxta till höger i bild skulle kunna vara ärtor. Av 

bilden framgår också att stora ytor inte var uppodlade vid denna tid. Det 

är svårt att avgöra vart i trädgården bilden är tagen och den kan vara spe-

gelvänd. Troligtvis är det dock växtligheten längs östra långsidan som syns 

i bakgrunden. Foto från tidigt 1940-tal. Källa: Sven Jakobssons privata foto 
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Fig. 5. Karta över Stora Karlsö från omkring 1880. Sannolikt den första kartan där fyr och 

trädgård är utritade. Kanske en illustration inför det planerade anläggandet av fyrplatsen? 

Källa: Stora Karlsö fyrplats arkiv, Kartor och ritningar, A: 1008. Visby Landsarkiv  

Fig. 6. Detalj av kartan som 

återges i sin helhet ovan. 

Trädgårdens läge norr om 

myren överensstämmer med 

dess verkliga placering. 

Källa: Stora Karlsö fyrplats 

arkiv, Kartor och ritningar, 

A: 1008. Visby Landsarkiv 
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Fig. 8. Detalj ur fyringenjör Hilmer Carls-

sons ritning från 1925 föreställande fyr-

trädgården. Trädgården är indelad i ett 

flertal mindre lotter, varav vissa är mar-

kerade med streckad linje och fem är sär-

skilt utmärkta och grönfärgade. Västra 

tredjedelen av trädgården är också av-

gränsad. Källa: Stora Karlsö, Ritningar 

mm, Sjöfartsverkets närarkiv. Norrköping 

Fig. 7. Fyringenjör Hilmer Carlssons karta 

från 1925 över området för fyrplatsen på 

(nv) Stora Karlsö. Hilmer Carlsson gjorde 

liknande ritningar över många fyrplatser 

på 1920-talet. Ofta med mer eller mindre 

detaljerade ritningar över trädgårdarna. 

Källa: Stora Karlsö, Ritningar mm, Sjö-

fartsverkets närarkiv. Norrköping 
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Fig. 9 Fyrträdgården på flyg-

foto över Stora Karlsö från in-

nan 1938. Bildkvalitén gör 

det inte möjligt att utläsa 

några större detaljer ur bil-

den, men det syns att växtlig-

heten längs trädgårdens kan-

ter är begränsad men ändå 

befintlig vid denna tid. Sär-

skilt i sydöst syns ett större 

buskage/område med träd. 

Trädgårdens västra tredjedel 

är särskilt otydlig på denna 

bild och det är svårt att av-

göra hur den kan ha brukats. 

Bilden är beskuren. Källa: 

Karlsö Jakt- och Djurskydds-

förenings AB arkiv, Rapport 

angående sammanställning 

av bildarkiv för Karl-

söklubben. I Rapporter 1937-

1972, B IV: 1. Landsarkivet i 

Visby   

Fig. 10. Flygfoto från 

1958. Här syns tydliga fält 

och indelningar i trädgår-

den. De ljusare fälten är 

antagligen odlad mark. 

Det går fortfarande att se 

att ca en tredjedel av 

trädgårdens västra del 

inte ser ut att vara odlad, 

men någon form av in-

hägnad ser ut att finnas. 

Bilden är beskuren. Källa: 

Lantmäteriet 
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Fig. 11. Flygfoto 

från 1975. Det syns 

att bruket av träd-

gården minskat 

men många struk-

turer från fotot 

från 1958 är fortfa-

rande synliga. Det 

ser ut som att åt-

minstone en bit 

mark i nordvästra 

halvan av trädgår-

den brukas vid 

denna tid. Här syns 

att den västra tred-

jedelen av trädgår-

den nu har börjat 

växa igen. Bilden är 

beskuren. Källa: 

Lantmäteriet 

Fig. 12. Flygfoto från 2014. Såhär ser fyrträdgården ut idag. Inga brukade lotter finns kvar, men färg-

skiftningar i marken gör det fortfarande möjligt att urskilja dess tidigare positioner någorlunda. Växt-

ligheten runt om trädgården har ökat påtagligt och trädgårdens öppna yta har krympt. De två as-

karna i mitten av trädgårdens norra halva finns fortfarande kvar. Dessa är utritade på Hilmer Carls-

sons ritning från 1925, liksom åtminstone en av de två vejkslarna som syns till vänster i trädgårdens 

mitt på denna bild. Västra tredjedelen av trädgården är nu helt igenväxt. Källa: Lantmäteriet   
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Följande bilder är tagna mellan 1935 och 1944 och kan således jämföras 

med flygfotot i Fig. 9 och Fig.10. Fig 15-17 visar trädgården från söder 

mot fyren i norr. Bilderna är redigerade för att tydliggöra olika detaljer. 

Fig 15 är den obeskurna originalbilden. I Fig 16 syns staketstolparna som 

avgränsar trädgårdens i väster. På bilden syns hur den västra tredjedelen 

av trädgården, som senare växer igen, utgörs av kuperad mark, sluttande 

mot öster. Kanske var det kombinationen av lutningen och väderstrecket 

som ledde till att området vad det verkar inte kom att brukas i någon 

större utsträckning. I Fig. 17 syns odlingar i trädgårdens södra del, men 

också en viss växtlighet precis utanför staketet i söder. Idag utgörs detta 

område av ett vildvuxet buskage av framför allt syren, snöbär, ask och 

körsbär. Här växer även mycket älggräs, någon klängros, vinbär, skogsol-

von och svärdsliljor, de sistnämnda finns dock i hela myren.        

 

Fig. 13. Midsom-

marstången kläs i 

fyrträdgården 

med blad och 

blommor som 

plockas här. T.v. i 

bilden syns en od-

lingslott som är 

inhägnade med 

trästolpar och 

hönsnät och t.h. 

en som inte ser ut 

att vara inhäg-

nad. Källa: Sven  

Jakobssons pri-

vata foto 

Fig. 14. Födelsedagsfirande och fotografering i fyrträdgården, tidigt 

1940-tal. I bakgrunden syns potatisodling och två buskar, kanske rosor. 

Troligtvis är bilden tagen mot öster. Källa: Sven Jakobssons privata foto 
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Fig. 15. ”Personalens trädgårdar och planteringsland, 

sedda från söder; fyrplatsen i bakgrunden. 1938 H. C.” 

Signaturen ”H. C” kan tänkas stå för Hilmer Carlsson. 

Källa: Register över fyrplatser i Mellersta lotsdistriktet. 

Bygg & teknik, Sjöfartsverkets närarkiv, Norrköping 

Fig. 16 & 17. 

Samma foto 

som ovan 

men olika be-

skuret. 
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Fältinventering 

 
I Bilaga 1 redovisas den planskiss som utgör grunden i inventerings-

materialet. Tillhörande växtlista redovisas enligt Bilaga 2. Här följer en 

kortare sammanfattning av resultatet av inventeringen.  

Fyrträdgården ligger som i en sänka ca 400 m söder om fyrbyn. Ter-

rängen sluttar in mot trädgården från alla väderstreck utom åt söder där 

myren breder ut sig. Idag är vegetationen runt omkring trädgården 

ganska tät och högväxt vilket ger känslan av att kliva ner i en stor glänta 

när man promenerar från fyrbyn till fyrträdgården. Trädgårdens öppna 

yta är idag ca 40 x 60 m med kortsidorna i söder och norr. Ingången till 

trädgården finns i norr, här finns också en grävd brunn i väster precis 

innan ingången, samt vad som ser ut att vara resterna av en kalkstens-

byggnad92.  

Området för trädgården avgränsas i norr av ett dike och högväxt vege-

tation av framför allt ask, syren och gullregn, men även hagtorn, hassel, 

                                                        

92 Information om att någon sådan har funnits har dock inte påträf-
fats varken på någon karta, fotografi eller annanstans.  

Fig. 18. Fyrträdgården idag, fotad ifrån ungefär samma vinkel som fig. 15. En tydlig skillnad är att 

1938 fanns inga syrener längs trädgårdens sydvästra kortsida, vilket finns idag. Foto: Emmy  

Lindblom 6 juni 2018. 
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oxel, någon lönn, häckkaragan och i trädgårdens nordöstra hörn en stor 

bok. Västra långsidan kantas av ett tätt syrenbuskage, askar och någon 

hagtorn. Östra långsidan, som i norr sluttar en aning mot sydväst, kantas 

i norr av enbuskage och i söder av ask, oxel och hagtorn. Här finns också 

en rad av 8 storvuxna vejkslar, varav några är döda. Dessa tycks vara 

samplanterade med idag mycket stora och kraftiga klängrosor och häck-

karagan. Parallellt med denna östra långsida, ett antal meter in i trädgår-

den löper en rad av narcisser och pioner och det verkar som att odlings-

lotterna har varit avgränsade här (se fig. 19, jämför med fig. 8, 10).  

I söder avgränsas trädgården mot myren av ett blandat buskage med 

mycket snöbär, syren, större och mindre askar och körsbärssly. Mot my-

ren till finns också några skogsolvon, vinbär, älggräs, kirskål och brän-

nässlor. Marken här i trädgårdens södra utkant är fuktig på grund av att 

myrmarken tar vid, men känns också näringsrik, eftersom här t. ex. växer 

brännässlor, vilket skulle kunna indikera att man på platsen haft någon 

form av kompost eller avstjälpningsplats för trädgårdsavfall och eller 

gödselupplag. Här återfinns också ett gammalt sönderrostat emaljkärl 

som också talar till den teorins fördel (jämför fig.17).  

 Spår av odlingar återfinns över hela trädgårdens idag öppna yta, utom 

det mot söder sluttande området i trädgårdens nordöstra hörn. Här är 

Fig. 19. Fotot taget ungefär från mitten av trädgårdens södra halva, mot öster. På bilden syns de 

på rad planterade narcisserna och pionerna som tidigare utgjorde en lottgräns. Ett stycke bakom 

syns buskaget med storvuxna vejkslar, klätterrosor, häckkaragan och askar. Foto: Emmy Lindblom 

8 maj 2018 
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marken torrare och näringsfattigare och här har ett större antal enbus-

kar spridit sig på den öppna ytan. Det är lite märkligt att inga odlingsspår 

finns här i och med att södersluttningar ofta brukar vara fördelaktiga ur 

odlingssynpunkt.  

 

Den västra tredjedelen av trädgårdens ursprungliga yta har varit svår att 

undersöka närmare på grund av den idag täta växtligheten där. Inga tyd-

liga rester av fundament till staketstolpar eller liknande kunde hittas 

längs områdets västra kant. Enligt kart- och ritningsmaterial från arkiven 

verkar det som tidigare nämnt inte som att detta område har brukats i 

någon större utsträckning, men dock varit inhägnat. (se fig. 10 och fig. 

16). 

Vid de hittills två inventeringstillfällena har av kvarstående kulturväx-

ter, förutom tidigare nämnda vedartade växter, 9 olika sorters blom-

mande narcisser samt bondpion ’Rubra Plena’ kunnat identifieras93. Ro-

sorna var ännu i knopp vid senaste inventeringstillfället och därför har 

eventuella sorter inte kunnat bestämmas. Av syrenerna finns både vita 

                                                        

93 Se närmare beskrivning av de olika narcisserna i bilaga 3. 

Fig. 20. Fyrträdgården fotad från nordöstra hörnet mot sydväst. I förgrunden syns det lite torrare 

södersluttande området som idag är bevuxet med mindre enar. Myren breder ut sig bakom buska-

get till vänster i bild. I bakgrunden till höger syns den idag täta vegetationen som täcker trädgår-

dens ursprungliga västra tredjedel. Till höger syns de två askarna som finns utmarkerade redan 

på kartan från 1925 (se fig. 8).  Foto: Emmy Lindblom 8 maj 2018 
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och ljuslila bondsyrener. Den enda perenna kvarstående kulturväxten 

som inte är pion eller lökväxt som har hittats hittills är ett bestånd av 

gemsrot vid västra långsidans södra del.   

Fig. 21. Gemsrot, Doronicum orientale. Foto: Aron 

Hejdström 21 maj 2018 

Fig. 22. Bondpion, Paeonia x festiva ’Rubra Plena’ 

och i bakgrunden syrener, Syringa vulgaris. Foto: 

Emmy Lindblom 6 juni 2018   

Fig. 23. Stjärnnarciss, Narcissus x incomparabilis ’Butter and eggs’. En av de äldsta narciss-sorterna 

som odlats sedan åtminstone 1700-talet. Ganska ovanlig, men finns i ett bestånd i fyrträdgården på 

Stora Karlsö. Foto: Emmy Lindblom 7 maj 2018    
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Som beskrivs i metodavsnittet har syftet med inventeringen varit att do-

kumentera kvarstående kulturväxter och spår av tidigare odling, varför 

vilda och naturligt förekommande växter ej noterats i planskissen. 

Gränsfall har dock utgjorts av diverse mindre hagtornsbuskar som san-

nolikt har spridit sig till trädgården på naturlig väg och i senare tid, men 

eftersom de upplevdes förekomma i någon slags struktur har de ändå 

markerats i planskissen.  

När det gäller de många små rosbuskarna är det svårt att avgöra om 

de är självspridda eller inte, men de förekommer i stor utsträckning till-

sammans med pioner vilket indikerar att åtminstone dessa kan ingå i en 

anlagd struktur. Också vissa mindre bestånd av narcisser är resultat av 

självspridning. 

Av icke växtbaserade noteringar kan nämnas en mindre kalkstenlägg-

ning i trädgårdens nordvästra hörn (se fig. 24), i närheten av denna ett 

antal betonggjutna stolpfundament, samt flertalet mer och mindre tyd-

liga upp och nedsänkningar i marken. En mycket tydlig avlång kulle i när-

heten av stenläggningen är oklart vad den har varit för något. Om det va-

rit en kompostlimpa, vilket formen kan antyda, borde växtligheten på 

den sannolikt skilt sig från övrig markväxtlighet, vilket dock inte var fal-

let.  

Vid jämförelse med den äldsta mer detaljerade avbildningen av fyr-

trädgården, dvs Hilmer Carlssons karta från 1925, kan vid denna inven-

tering noteras att de båda askarna i trädgårdens mitt fortfarande finns 

kvar, liksom vejkslarna i mitten av den västra långsidan (se fig. 8, jämför 

ex. fig. 12 och fig. 17). 

Fig. 24. Till 

vänster anas 

den delvis över-

bevuxna, drygt 

2 𝑚2 stora, 

kalkstenslägg-

ningen i träd-

gårdens nord-

västra hörn. 

Foto: Emmy 

Lindblom 8 maj 

2018  
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 Sammanfattande diskussion 

 

Fyrträdgården på Stora Karlsö kan placeras i en kontext av nyttoträdgår-

dar som varit av betydelse för de som brukade den. De boende vid fyr-

platser som, likt den på Stora Karlsö, är belägen på en ö relativt långt från 

fastland, eller som i detta fall större landområde som Gotland, har haft 

ett behov av att kunna odla för självförsörjning i och med att landförbin-

delsen och därmed proviantleveranserna inte alltid kunnat garanteras. 

Odlingen har också haft en kontemplationsfunktion, kanske mer än vad 

trädgårdsodling haft på fastlandet eftersom sysslorna och livet vid en 

fyrplats innebar vissa begränsningar.   

 Trädgårdens existens kan antas vara en kombination av ett behov hos 

fyrpersonalen av att kunna bedriva viss odling för självförsörjning samt 

ett intresse från Lotsverkets sida av att stimulera sina anställda. Fyrvä-

sendet i Sverige hade sin största expansionsperiod under slutet av 1800-

talet och kring sekelskiftet 1900 hade idéerna kring egnahemskonceptet 

börjat spira, både på statlig och kommunal nivå. Syftet var delvis att 

skapa arbetsamma och pålitliga arbetare samt stävja missnöje, strejk-

vilja och migration, detta genom att förbättra bostadsstandarden och 

uppmuntra till engagemang i en nyttosam egen trädgårdsodling.94 Att 

det är i en tid präglad av dessa tankegångar många utav fyrplatserna an-

läggs och växer fram framgår i boken Bland lotsar och fyrmän från 1930 

skriven av Erik Hägg, chef över Lotsverket mellan 1919-1936. ”Är staten 

sålunda en god hyresvärd för Lotsverkets personal, så äro också hyres-

gästerna av bästa slag.”95 Den utbetalade ersättningen för förtjänstfullt 

odlingsarbete á 50 kronor år 1894 tyder inte minst på ett dylikt förhåll-

ningssätt. 

Att skildringar av både fyrplatsen på Stora Karlsö och andra fyrplats-

miljöer sällan innehåller några närmare beskrivningar av trädgårdarna 

och arbetet med odlingarna kan antagligen förklaras med att de flesta, 

för att inte säga alla, skildringar jag kommit i kontakt med varit skrivna 

av män. Hushållsnära trädgårdsarbete och trädgårdsodling har tradit-

ionellt sätt varit kvinnosysslor.96 Det är sorgligt att tänka på att alla dessa 

kvinnor som sannolikt slitit med odlingar och hushållsarbete för att 

                                                        

94 Wilke 2006, s. 104; Blomberg 2012, s. 58 
95 Hägg 1995 [1930], d. 141-142 
96 Israelsson 1996, s. 17; Nygårds 2008, s. 6-7; Flinck 2013, s. 88 



40 

 

kunna servera en duglig måltid, av olika anledningar inte i någon större 

utsträckning själva skildrat sitt arbete, i jämförelse med de många berät-

telser nedtecknade av män.    

 De spår av odling och kvarstående växter som idag finns i fyrträdgår-

den har så långt visat sig vara intressant ur ett trädgårdsantikvariskt per-

spektiv. De flesta av de narcisser som identifierats vid fältinventeringen 

är gamla eller mycket gamla sorter, varav vissa är mindre vanliga. Sär-

skilt nämnas kan den inte så vanliga Stjärnnarcissen, Narcissus inkompa-

rabilis ’Butter and Eggs’ som är en av de äldsta kända sorterna och finns 

registrerad och beskriven före 177797, vilket innebär att den sannolikt 

odlats mycket längre än så. Även Påskliljan, N. pseudonarcissus ’Van Sion’, 

registrerad 1620 finns i stora mängde i fyrträdgården, samt sannolikt 

Pärlhyacint, Muscari botryoides, som är svår att få tag på idag men som 

var vanlig vid slutet av 1800-talet. Vanligare att hitta idag är Armensk 

pärlhyacint M. armeniacum, som började odlas i Sverige efter 1920.98  

De prydnadsbuskar som återfinns i fyrträdgården idag är alla sorter 

som var populära under egnahemstiden, dvs gullregn (Laburnum 

anagyroides), ros (Rosa sp.), häckkaragan (Caragana arborescens), snö-

bär (Symphoricarpos albus) och syren (Syringa vulgaris) liksom bond-

pion ’Rubra Plena’ (Paeonia x festiva) och redan nämnda narcisser.99 

Många av dessa har dock odlats i Sverige betydligt längre än så och det 

är naturligtvis svårt att utröna exakt när de olika växterna kom till fyr-

trädgården.  

De förhållandevis många sorterna av narcisser som kunnat identifie-

ras i trädgården är intressant, särskilt vid jämförelse med bondpionerna, 

som finns i ett stort antal exemplar över hela trädgården men alla är av 

en och samma sort, dvs den mörkt purpurblommande ’Rubra Plena’.100 

Något exemplar av luktpion (Paeonia lactiflora), som började säljas i Sve-

rige på 1850-talet101, har heller inte hittats under inventeringen.  Bond-

pioner var dock mycket vanliga i svenska trädgårdar redan under första 

halvan av 1800-talet, i likhet med syrener.102 Kanske kan bondpion och 

                                                        

97 Persson & Jansson 2008, s. 58 
98 Persson 2010, s. 91-92 
99 Wilke 2006; Andréasson & Wedelsbäck Bladh 2009  
100 Se bilder och beskrivning i Bilaga 3 
101 Oskarsson 2008, s. 100 
102 Oskarsson 2008, s. 104; Andréasson & Wedelsbäck Bladh 2009, s. 

72 
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syren vara några av de första prydnadsväxterna som planterades i fyr-

trädgården, vart efter de har delats och spridit sig under årens lopp.  

Både pioner och narcisser är dock vanliga som kvarstående växter i 

övergivna trädgårdar, de har en förmåga att överleva länge utan sköt-

sel103. I den norska inventeringen av fyrträdgårdar anges att pingstliljor 

(Narcissus poëticus) hittats i en trädgård som övergavs redan 1844.104 

Kanske kan den stora variationen av just narcisser i fyrträdgården för-

klaras med att det är fördelaktigt att transportera lökar ut till en öh, vilka 

kan läggas som de är i en påse eller ficka eller vad som helst, jämfört med 

plantor som måste fraktas med jord i kruka eller annat kärl och som 

dessutom kan vara känsliga för uttorkning och vindar.  

Sammanfattningsvis finns i fyrträdgården på Stora Karlsö, trots att 

trädgården är igenväxt och har varit övergiven sedan länge, flera intres-

santa växter kvar som går att koppla samman med olika tidsperioder i 

fyrplatsens historia. Även den typ av staket av målade träspjälor som ti-

digare omgärdade fyrträdgården (se fig. 3, 15-17) var en typisk utform-

ning för inhägnandet av trädgårdar vid slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet.105  Kring fyrplatsen är samma typ av staket skyddat enligt 

skyddsföreskrifterna för byggnadsminnet, men vid fyrträdgården har all 

inhägnad rivits. Sammantaget utgör fyrträdgården en försummad del av 

verksamheterna på ön som kan bidra till en mer nyanserad och komplett 

berättelse i framtiden.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                        

103 Se tex Carlberg 1988, s. 73, 93 
104 Moe, Salvesen & Åsen 2009, s. 275 
105 Wilke 2006, s. 73 
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3 Slutsatser 

 

Av det ganska olikartade material som bearbetats i detta arbete har dock 

framkommit så pass mycket att frågeställningarna som studien utgår 

från kan besvaras. Detta görs i en sammanfattning nedan. 

Utformningen av fyrträdgården på Stora Karlsö har varit i ständig för-

ändring allt sedan den anlades till dess att den övergavs. Det kan tyckas 

att detta är en självklarhet eftersom det rör sig om just en trädgård. 

Själva komplexiteten i en trädgård och i synnerhet i sammanhanget av 

bevarande, är att den består av levande ting som i sig själva är föränder-

liga. Föränderlighet är en naturlig del av trädgårdens historia.106 I detta 

fall har dock trädgården förändrats i första hand därför att den kontinu-

erligt bytt brukare genom åren. Odlingsytan var uppdelad, mellan de av 

lotsverket anställda på fyrplatsen, i en hierarkisk ordning där den med 

högst rang hade störst odlingsyta.  

Vad som sedan odlades där och hur, var upp till var och en av famil-

jerna, men även detta har med största sannolikhet förändrats genom ti-

derna eftersom trädgårdsodlingen präglas dels av behov och dels av rå-

dande ideal och trender. I detta fall har det visats sig svårt att i detalj 

redogöra för hur trädgården sett ut vid olika tidpunkter, men det har 

framgått att trädgården sedan 20-talet varit uppdelad i mindre områden 

och lotter vilka under åtminstone 30- och 40-talet delvis varit inhägnade. 

Det som odlades var dels köksväxter till det egna hushållet och dels pryd-

nadsväxter. Trädgårdens funktion och betydelse har alltså varit av både 

nytta och nöje för de som brukade den. Valet av växter har troligtvis varit 

ungefär detsamma som odlades allmänt i närliggande områden vid tiden, 

men det är möjligt att grönsaker som olika kålsorter varit särskilt bety-

delsefulla på grund av dess egenskaper av att kunna skördas under näs-

tan hela året och därför kan ha varit särskilt uppskattade på fyrplatsen 

där leveranserna av proviant inte alltid kunde garanteras. 

Hela trädgården tycks inte ha varit uppodlad samtidigt och odlandet 

minskade succesivt under 1900-talets andra hälft. Under tiden då fyren 

sköttes manuellt och fyrplatsen var bemannad brukades trädgården av 

fyrpersonalen och deras familjer, men efter automatiseringen har även 

                                                        

106 Flinck 2013, s. 18 
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länsstyrelsens tillsynspersonal haft mindre odlingar där fram till om-

kring 1989. 

De spår av tidigare odlingar som finns i trädgården idag är framförallt 

synliga strukturer i marken, men också kvarstående kulturväxter och ett 

antal fysiska lämningar i from av en kalkstenläggning och betongfunda-

ment till staketstolpar. Eftersom endast två fältinventeringstillfällen, 

med en månads mellanrum, varit möjliga att genomföra under tiden för 

arbetet går det i nuläget inte att göra någon helhetsbedömning om mäng-

den av kvarstående kulturväxter. Dock har bland annat 9 olika sorters 

narcisser, pärlhyacint, bondpion, rosor, syren, gullregn, snöbär och 

gemsrot noterats. 

   Trädgårdens kulturhistoriska värden skulle inte påverkas negativt 

om småskalig odling återupptogs på platsen idag, förutsatt att det görs 

på ett liknande vis som tidigare varit brukligt och utan att de kvarstående 

kulturväxterna skadas eller förstörs. Vid ett sådant scenario skulle ett 

återupptagande av odling istället vara positvit ur ett bevarandeperspek-

tiv och för förståelsen av platsens historia. 

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Upprepade fältinventeringstillfällen i fyrträdgrården på Stora Karlsö är 

önskvärt att genomföra för att få ett komplett inventeringsunderlag. In-

tressant hade också varit att se hur fårbetet påverkar eventuella kvarstå-

ende kulturväxter genom att låta betet i fyrträdgården upphöra och jäm-

föra resultatet av en inventering utförd under en växsäsong utan betning. 

Eftersom ett stort antal fyrplatser är byggnadsminnen eller statliga 

byggnadsminnen vore det rimligt att eventuella trädgårdar eller rester 

av trädgårdar invid dessa undersöks och dokumenteras. Det vore intres-

sant med en jämförande studie likt den som gjorts i Norge107 för att se 

om till exempel samma trädgårdsväxter återfinns i flera trädgårdar i och 

med att fyrpersonal ofta flyttade mellan olika fyrplatser och då kanske 

tog med sig plantor, lökar eller fröer. Även olika typer av konstruktioner 

för att skydda odlingarna från vatten och vind vore intressant att doku-

mentera och jämföra i en sådan studie. Fyrträdgårdar är en tydligt av-

gränsad grupp av trädgårdar och därför lämpliga som undersökningsob-

jekt.   

                                                        

107 Moe, Salvesen & Åsen 2009 
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Beteckning Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar 

Träd    

1 Ask Fraxinus exelcior  

2 Sydgullregn Laburnum anagyroides  

3 Bok Fagus sylvatica  

4 Skogslönn Acer platanoides  

5 Oxel Sorbus Oklart vilken 

6 Apel? Malus Ev någon vildapel, lågt buskage 

7 Surkörsbär Prunus cerasus Växer som sly, rotskott 

Buskar    

A1 Syren Syringa vulgaris Ljuslila blommor 

A2 Syren Syringa vulgaris f. alba Vita blommor 

A Syren Syringa Lågväxt, blommar ej. Pga betad? 

B Hassel Corylus avellana  

C Hagtorn Crataegus Oklart vilka, antagligen olika sorter 

D En Juniperus communis  

E Ros Rosa Låga buskar, varav vissa sannolikt 
självspridda 

E2 Klätterros Rosa Mycket höga och kraftiga 

F Vejksel Prunus mahaleb  

G Vinbär Rubus  Sannolikt svarta 

H Snöbär Symphoricarpos albus  

I Skogsolvon Viburnum opulus  

J Häckkaragan Caragana arborescens  

Perenner    

1a Bondpion Paeonia x festiva ’Rubra 
Plena’ 

 

1b Gemsrot Doronicum orientale Endast ett bestånd 

1d Daglilja? Hemerocallis Endast blad 

Lökväxter    

PL1 Påsklilja Narcissus 
pseudonarcissus ’Van 
Sion’ 

 

PL2 Pingstlilja N. poeticus Sort oklart 

PL3 Stjärnnarciss N. x incomparabilis Sort oklart 

PL4 Pingstlilja N. poeticus ’Albus plenus 
odoratus’ 

Endast ett bestånd 

PL5 Stjärnnarciss N. x incomparabilis 
’Butter and Eggs’ 

Endast ett bestånd 

PL6 Stjärnnarciss N. x incomparabilis ’Stella’? 

PL7 Pingstlilja  N. poeticus ’Alba odorata’ eller ’Actea’ 

PL8 Påsklilja  N. pseudonarcisuss ’Golden Spur’, ’Maximus’, 
’Emperor’ eller ’Trompet Major’? 

PL9 Tazett eller 
Jonkvill 

N. tazetta eller N. 
jonquilla 

Sort oklart 

PH Pärlhyacint Muscari botryoides Endast ett mycket litet bestånd 

T Tulpan Tulipa Endast blad 
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Sort: Påsklilja, N. pseudonarcissus ’Van Sion’ 

Notering vid inventering: Påsklilja med fylld trumpet som ibland är hel och lång och ibland helt flikig. 

Ljusgula kalkblad, mörkgul och ljusgula flikiga och rundande blad i trumpeten. Svag doft. Ca 30-40 

cm höga. Finns på flera platser och i stora mängder i fyrträdgården. 

’Van Sion’ är en mycket variabel sort. En av de äldsta kända sorterna, odlad innan 1620. Synonyma 

namn: Telemonius Plenus, Wilmer’s Great Doubble Daffodil’ (Persson & Jansson (2008) Narcisser. 
Folkkära lökar). 

 

PL1 

Foto: Emmy Lindblom 7 maj 2018 
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PL2 
Sort: Pingstlilja N. poeticus. Sortnamn oklart 

Notering vid inventering: Enkla, skira blommor. Ljusgula kalkblad som sitter omlott. Konformade 

knoppar. Brandorange, kort, krusig trumpet. Går från mörk gul till orange i ytterkant. Svag doft. 

Ganska små blommor, ca 6-7 cm. Rikt blommande. Ca 50-60 cm höga. Finns i några bestånd i 

fyrträdgården. 

Foto: Emmy Lindblom 6 maj 2018 
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Sort: Stjärnnarciss N. x incomparabilis. Sortnamn oklart 

Notering vid inventering: Snarlik PL2, men större trumpet, som är ljusare gulorange i mitten. Något 

rundare kalkblad. Finns i några bestånd i fyrträdgården, varav ett mycket stort.  

PL3 

Foto: Emmy Lindblom 6 maj 2018 
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Foto: Aron Hejdström 21 maj 2018 

Sort: Pingstlilja N. poeticus ’Albus 

plenus odoratus´ 

Notering vid inventering: Blommar i 

slutet av maj, senare än alla övriga 

narcisser i fyrträdgården. Finns endast ett 

exemplar. 

’Albus plenus odoratus’ är en 

fylldblommig pingstlilja. Sorten är 

mycket variabel och är en av de narcisser 

som funnits längst i odling och varit 

mycket allmänt förekommande till 

försäljning i Sverige. Flera olika former 

förekommer. Synonyma namn: ’Dubbel 

Hvit’, ’gardenia narciss’, ’hvit narciss’ 

(Persson & Jansson (2008) Narcisser. 
Folkkära lökar.). 

PL4 
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Sort: Stjärnnarciss N. x incomparabilis ’Butter and eggs’ 

Notering vid inventering: Fylld narciss i mörkt och ljust gult och orange. Runda knoppar. Stark 

doft. Ca 50 cm hög. Finns endast ett exemplar i fyrträdgården. 

’Butter and Eggs’ är en av de äldsta sorterna, odlad åtminstone sedan 1700-talet. Synonyma namn: 

’Incoparabilis’, ’fylld Incomparabilis’, ’Golden Phoenix’ (Persson & Jansson (2008) Narcisser. 
Folkkära lökar). 

PL5 

Foto: Emmy Lindblom 7 maj 2018 
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PL6 

Sortförslag: Stjärnnarciss, N. x incomparabilis ’Stella’ 

Notering vid inventering: Enkla, skira, ganska stora blommor. Ljusgula kalkblad som sitter lite 

glest, med mörkare gul lite krusig trumpet. Ca 50 cm höga, ca 8 cm stor blomma. Svag god doft. 

’Stella’ är en storkronig stjärnnarciss, framtagen av engelsmannen William Backhouse någon gång 

innan 1869 (Persson & Jansson (2008) Narcisser. Folkkära lökar). 
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Sortförslag: Pingstlilja, N. poeticus ’Alba odorata’ eller ’Actea’ 

Notering vid inventering: Enkel pingstlilja. Vita, äggrunda och något bakåtvinklade kalkblad, kort 

knallorange trumpet med gul mitt. Höga och sirliga blommor. Ca 50-60 cm, blomman ca 6 cm. 

 ’Alba odorata’ är troligtvis den rean arten N. poeticus L. var poeticus och introducerades antagligen i Sverige 

redan under 1600-talet. ’Actea’ registrerades som sort 1927 (Persson & Nilsson (2008) Narcisser. Folkkära 
lökar; Persson (2010) Att inventera lök- och knälväxter. En handledning). 
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Sortförslag: Påsklilja, N. pseudonarcissus ’Golden Spur’, ’Emperor’, ’Maximus’ eller ’Trompet 

Major’ 

Notering vid inventering: Enkla, kraftiga, stora, monokromt gula, långkroniga påskliljor. Ca 50 cm 

höga. Trumpet ca 5-6 cm, blomma 8-9 cm. Svag doft.  

’Golden Spur’ registrerades före 1885. ’Emperor’ är en av de mest poppulära sorterna, registrerades 

före 1869 av William Backhouse. Trumpeten är något mörkare gul än kalkbladen. Synonyma namn: 

’Lorifolius maximus¨’. ’Maximus’ är en mycket gammal sort, registrerad före 1576. Trumpeten något 

mörkare än kalkbladen. Beskrivs som mörkgul. Synonyma namn: ’Trumpet Maximus’, ’Grandiflorus’, 

’College Garden Maximus’. ’Trompet Major’ är en stor helgul påsklilja. Kan eventuellt vara samma 

som ’Maximus’ (Persson & Jansson (2008) Narcisser. Folkkära lökar).  
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Sortförslag: Tazett N. tazetta eller Jonkvill N. jonquilla, Sortnamn oklart 

Notering vid inventering: Små, ca 20 cm höga. Ljusgrön-vita kalkblad. Kort gul trumpet. Ca 4 cm stor 

blomma. Kraftig doft. Finns endast på ett ställe. Någon stjälk har två blommor. 

Tazetter är doftande med upp till 20 blommor per stjälk och breda blad. Jonkviller är doftande med 1-3 

blommor per stjälk (Persson & Jansson (2008) Narcisser. Folkkära lökar). 
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