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Aerial photographs as a historical source - A case study of the occurrence and 
development of kitchen gardening in residential gardens in Mariestad in 1961 and 1976. 

Abstract 
Utilising aerial photography as a source material, this case study of image analysis examins 
the occurrence, appearance and development of kitchen gardening in residential garden sites 
in Mariestad in Sweden between the years 1961 and 1976. The aim of the thesis is to 
investigate the potential and limitations of aerial photography as a historical source, while 
simultaneously accumulating knowledge of kitchen gardening in residential plots. The 
methodological approach is an image analysis and a general literature study based on 
photography as a historical source material and contemporary literature from modern time 
and at this time about kitchen gardening. 

The contemporary literature studied indicates that the phenomenon of cultivating vegetables 
was not something modern to do. Contemporary literature at this time also agrees on that but 
says that there were still homeowners who wanted to grow vegetables. The results of the case 
study of the image analysis demonstrate that cultivation of vegetables occurs in the majority 
of the gardens studied during both years. Vegetable plots were usually located at the back of 
the properties with dimensions estimated to be usually less than half that of the area of the 
entire residential plot. During the 15 years between 1961 and 1976 some changes did occur. 
1976 sees the reduction of vegetable patches. Cultivation of vegetable plots at the front of the 
property comes into play but plots do decrease in proportion.  
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The study promotes there is a great potential of aerial photography as a historical source and 
there is much to suggest that they can be viewed as a pictorial representation of reality. But 
there are also limitations in discerning detailed information in the photographs.  Aerial 
photography, however, is considered a valuable material in combination with other methods 
and materials. 
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Bakgrund 
Mängder av bilder från museer och arkiv runt om i Sverige finns idag tillgängliga på internet, 
bara ett knapptryck bort för den intresserade. Det stora utbudet av fotografier har gett stora 
möjligheter att studera kulturhistoria i bild utan att behöva bläddra i bokhyllor i ett fysiskt 
arkiv. Ett exempel på bilder som har gjorts lättillgängliga på internet är fotografier tagna från 
flygplan som används i släktforskning. AB Arkivdigital har sedan 2017 en stor samling av 
flygfotografier tagna över stora delar av Sverige mellan 1930-talet och fram till idag 
(Arkivdigital 2017). Det nya tillgängliga materialet öppnar upp för nyfikna släktforskare men 
också för forskare och studenter inom flera ämnesområden, exempelvis kulturvård och 
trädgårdshistoria.  
 
När flygfotografiets storhetstid började på 1930-talet började också odlandet av mat för 
privata hushåll att minska i Sverige. Landskapsarkitekten Åsa Wilke (2006) är en av de 
författare som har skrivit om villaträdgårdars utveckling och utseende under perioderna 1930-
talet och 1970-talet. Wilke menar att det ansågs föråldrat att ha en stor köksväxtodling vid 
den här tiden på grund av att det var billigare att handla grönsaker, ofta importerade, i 
matbutikerna. Det betraktades vara för arbetskrävande att sköta en odling i hemmet och inget 
en modern människa behövde eller skulle göra. Den allmänna bild som lyfts fram idag är att 
husbehovsodling blev omodernt efter 1930-talet men i dagsläget finns det inga studier som 
bekräftar eller dementerar detta. Flygfotografier gör det möjligt att faktiskt undersöka ämnet 
närmare.  
 
Då jag läser vad två av de ledande trädgårdsexperterna på 1960-talet skrev om 
husbehovsodling får jag en mer nyanserad bild. 1965 skriver Karl Anjou en artikel i 
Hemträdgården och talar om att det inte längre är nödvändigt att odla nyttoväxter men att 
många ändå vill göra det och flertalet trädgårdsentusiaster menar att det faktiskt kan vara 
lönsamt för ekonomin (Anjou 1965). Sven Gréen (1969) menade också att köksväxtodlingens 
tid är förbi men att folk ändå odlar grönsaker i sina trädgårdar. 
  
Enligt författarna ovan fanns det alltså folk som ville odla fast det inte var någon som 
förespråkade det. Med den här studien vill jag bidra till att fylla en kunskapslucka i 
trädgårdshistorien. Genom flygfotografier som källmaterial vill jag undersöka förekomsten 
och utvecklingen av köksväxtodlingen i villaträdgårdarna under 1960- och 1970-talet. Jag vill 
också se vad flygfotografiet i sig har för begränsningar och möjligheter. Målet med arbetet är 
också att inspirera andra forskare och studenter att använda sig av flygfotografier i historisk 
forskning.  
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Kunskapsläge 
De källor som presenteras i kapitlet är studentuppsatser, vetenskapliga- och populärvetenskaplig 
litteratur. 

Fotografi och flygfotografi som historisk källa 
2003 skriver universitetslektorn Maria Arvidsson vid Linköpings Universitet boken Fotografi 
som empiri – att använda fotografier som historisk källa och kritiserar att tidigare forskare 
och historiker inte använder sig av fotografier (Arvidsson 2003). Arvidsson skrev denna bok 
för snart tjugo år sedan och mycket kan ha hänt sen sist. Etnologen Kristina Berg skriver 
2010 kapitlet Att använda bilder som källa för etnobiologisk forskning i boken Nycklar till 
kunskap om möjligheterna med fotografier som källa. 2011 skriver trädgårdsantikvarien 
Maria Löfgren Med fokus på trädgård – en studie av Eva Timms fotografier från Lillhärads 
socken 1895–1915, en rapport från SLU. Löfgren använder fotografier som metod för att 
studeras trädgårdars utformning och innehåll genom fotografi som metod (Löfgren 2011). 
2013 skriver universitetslektorn i sociologi, Penny Tinkler en bok om fotografi som metod. 
Using photographs in social and historical research är som en guidning för andra forskare 
som vill använda sig av fotografier som källa (Tinkler 2013). Forskaren Jesús Baigorri-Jalón 
skriver 2016 en artikel om fotografiets möjligheter och komplexitet i sin artikel The use of 
photographs as historical sources, a case study (Baigorri-Jalón 2016).  
 
Några har trädgårdsförfattare har skrivit flygfotografiet som material i historisk forskning 
men redan 1925 skriver trädgårdsförfattaren Nils Sonesson om dess möjligheter i artikeln 
Flygfotografien i parkvårdens tjänst i Föreningen för Dendrologi och Parkvård årsskrift 
Lustträdgården. Trädgårdsantikvarien Maria Flinck (2013) uppmärksammar Nils Sonessons 
artikel och flygfotografiet kapacitet i trädgårdshistorisk forskning i boken Historiska 
trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv (Flinck 2013). 
 
Köksväxtodling i villaträdgården 1960 och 1970-talet 
Trädgårdsantikvarien Maria Flinck (1994) har beskrivit villaträdgårdarnas uttryck, design och 
innehåll under tidsperioden 1930-1950-talet i faktaboken Tusen år i trädgården: från 
sörmländska herrgårdar och bakgårdar, och kallar eran funktionalismen. Flinck (1994) 
beskriver inte 1970-talets trädgårdar närmare. Landskapsarkitekten Åsa Wilke har skrivit den 
populärvetenskapliga boken Villaträdgårdens historia: ett 150-årigt perspektiv (2006) där 
hon också beskriver trenderna i trädgårdshistorian hos villaägare i Sverige. I boken beskrivs 
eran 1930–1965 som funktionalismens tid och 1970-talet presenteras i kapitlet ”Den 
praktiska villaträdgården” som eran mellan 1965–1980 talet. Trädgårdsförfattarna Marie och 
Björn Hansson har skrivit boken Köksträdgårdens historia (2011) om köksväxtodlingen 
utveckling i Sverige och presenterar ”funktionalismen och köksträdgården” kort i det sista 
kapitlet i boken som enligt boken verkar sträcka sig mellan 1950–1980.  

 
Studentuppsatser om 1960 och 1970-talets trädgårdar 
Malin Augustsson har i sin masteruppsats i kulturvård på Göteborgs universitet Räta vinklar 
och ett stänk av romantik – en trädgårdshistorisk undersökning av miljonprogrammets 
småhusträdgårdar från 2017 studerat hur trädgårdar i småhusområden varit utformade under 



 

 

 

 11 

åren 1965–1974. Metoden i undersökningen är studier av fotografier, litteratur, intervjuer och 
fältinventeringar.  

Suzanne Lindqvist skriver kandidatuppsatsen för trädgårdsmästarprogrammet (Högskolan i 
Gävle) En 70-talsträdgård idag – att gestalta en trädgård för museibesökare (2011). 
Lindqvist studerar hur en tidstypisk trädgård under 1970-talet skulle kunna se ut med hjälp av 
litteraturstudier, fältstudier, ritningar och inventeringar. Även Lisa Edman Hellgren har i 
kandidatuppsats för trädgårdsingenjör programmet från SLU Den svenska 
grupphusträdgården under 1970-talet : faktorer och idéer som varit centrala för dess 
utformning och användning (2016) studerat 1970-talets trädgårdar. Metoden för arbetet är 
litteraturstudier och intervjuer.  (Edman Hellgren 2016). Alla tre studenter, Augustsson 
(2017), Lindqvist (2011) och Edman Hellgren (2016) har uttryck i uppsatsernas 
diskussionskapitel att de har haft svårigheter att hitta bra källmaterial i form av fotografier 
som kunde ha hjälp dem i studien. När uppsatserna skrevs fanns inte det lättillgängliga 
materialet av flygfotografier på ArkivDigital.se. En användning av flygfotografier som 
källmaterial i studenternas arbeten hade kunnat vara en stor tillgång till mer kunskap om 
tidsperiodens trädgårdar.  
 
 
Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka flygfotografiets kapacitet och potential/förmåga att studera 
historiska trädgårdar. Genom bildanalys görs en fallstudie av köksväxtodlingen förekomst 
och utveckling i Mariestads villaområden år 1961 och 1976.  Målet är att öka kunskapen om 
köksväxtodling under tidsperioden och kunna bidra med mer kunskap i svensk 
trädgårdshistoria. Målet är också att inspirera framtida forskare och studenter att använda sig 
av flygfotografier som källmaterial. Frågeställningarna som jag avser att besvara i min studie 
är:  
 
- I vilken utsträckning förekom köksväxtodling på 1960 och 1970-talet, hur såg odlingarna ut 
och skedde det någon förändring över tid? 
  
- Vilken potential finns det i flygfotografier som källa? Vad finns det för möjligheter och 
svårigheter? 
 
 

Avgränsning 
Studien är avgränsad till att endast studera flygfotografier som källa. En översiktlig 
litteraturstudie görs för att få en djupare förståelse i ämnet som undersöks. Flygfotografierna 
som används i arbetet är fotografier som finns arkiverade digitalt på hemsidan 
Arkivdigital.se. För att geografiskt sett avgränsa fallstudien studeras två bildserier tagna i 
staden Mariestad beläget i Västra Götaland i Sverige. Bildanalysen avgränsas i att studera 
trädgårdar tillhörande villor under årtalet 1961 och 1976 och tittar endast på förekomsten av 
köksväxtodlingar. Endast köksväxtodlingar som tydligt tillhör villorna som centreras i 
flygfotografiet studeras, inga köksväxtodlingar som syns i bild som visar sig tillhöra andra 
tomter är med i bildanalysen. 
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Teoretisk ansats och begrepp 
Studien utgår från ett antikvariskt perspektiv med en grund i att trädgårdar är ett historiskt kulturarv, 
vilket i arbetet tar avstamp i begreppen historiska trädgårdar och trädgårdsvård. Organisationen 
ICOMOS som arbetar för att bevara och skydda kulturarv globalt skrev 1982 
Florencedeklarationen, vilket är en internationell överenskommelse om bevarandet av 
historiska trädgårdsanläggningar (ICOMOS 2016). De beskriver begreppet historiskt 
trädgård så här: 

“En historisk trädgårdsanläggning är en arkitektonisk och hortikulturell komposition av 
allmänt historiskt eller konstnärligt intresse. Som sådan utgör den ett historiskt 
minnesmärke.” /.../ Begreppet historisk trädgårdsanläggning är tillämpbart på såväl små 
trädgårdar som på stora parker, formella såväl som ’landskapliga’. /. (ICOMOS 2016, s.1–2) 
  
Trädgårdsvård är en term inom kulturmiljövården som innefattar allt arbete i syfte att bevara 
historiska trädgårdar. Det kan exempelvis vara antikvarisk rådgivning, lagstiftning, praktiska 
underhållsåtgärder men också kunskapsuppbyggnad som detta arbete riktar in sig på (Flinck 
2013). För att leva upp till Florencedeklarationens överenskommelse om bevarandet av 
historiska trädgårdar behövs också kunskap om olika typer av historiska trädgårdar, vilket 
också omfattar villaträdgårdar. Kunskapsläget om dessa typer är idag bristfälligt. Studien i 
detta arbete kan på sikt bidra till en ökad kunskap om villaträdgårdars historia.  
 
Begreppet trädgård används i studien och det definierar i detta fall en tomt tillhörande ett 
hus, alltså hela den gröna utemiljön runt huvudbyggnaden. Begreppet Villaområde begränsas 
till hus som tydligt gränsar till andra hus. Geografiskt sett är ett villaområde uppfört i 
utkanten av en stad. Begreppen Gröda eller planta används i bildanalysen vilket definierar en 
växt som odlas för att äta, antingen grönsaker, bär eller frukt.  
 
 
Metod och källmaterial 
Arbetet utgörs av en översiktlig litteraturstudie och bildanalys. Den översiktliga 
litteraturstudien utgår från två typer av källor. Dels nutida vetenskapliga och 
populärvetenskapliga artiklar, rapporter och böcker, men också trädgårdslitteratur från tiden 
1965–1975. 

Bildanalysen framförs med hjälp av flygfotografier som är digitalt arkiverade hos 
släktforskningsföretaget Arkivdigital. 48 bilder från 1961 och 50 bilder från 1976 tagna i 
staden Mariestad har valts ut. På flygfotografierna ser man villor och tillhörande trädgårdar. 
En förundersökning av ArkivDigitals kartfunktion, flygfotografier och bildmaterialet till 
bildanalysen presenteras i bilaga 1. 

Tabell 1. Information om bildserierna som används i bildanalysen. 

Bildserie Årtal Antal bilder Område 

F:6376_O  1961 48 Bergsgatan/Vegagatan 
B:2466_O 1976 50 Viktoriagatan/Stockholmsvägen 

 Källa: Arkivdigital.se 
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Historia om ArkivDigitals flygfotografier 
Från 1930-talet började företag i Sverige fotografera hus från luften med flygplan för att 
sedan försöka sälja bilderna till ägare av fastigheterna och från 1950-talet blev det populärt 
bland allmänheten att beställa en tavla av sitt eget hus, fotograferat från flygplanen. Ett 
företag som fotograferade på detta sätt var Svenska Aero-bilder. Svenska Aero-bilder köpte 
sedan upp andra flygfotografier tagna av andra företag (Arkivdigital 2020). 2017 köpte 
slutligen ArkivDigital Svenska Aeros material av nu flera miljoner fotografier. Sedan dess 
har ArkivDigital haft en pågående digitalisering av materialet och 2018 lanseras en interaktiv 
kartfunktion på deras hemsida som förenklade sökandet av de arkiverade flygfotografierna 
(Arkivdigital 2018). 
 

Källkritik 
Flygfotografierna ger en chans att se strukturer i trädgårdarna men det är också fotograferade 
uppifrån och relativt långt från miljöerna, vilket kan bli en svårighet att se detaljer i bilden. 
Det krävs att den som tolkar bilden, att jag har en förförståelse om ämnet som undersöks för 
att kunna se detaljer i flygfotografierna. Som utbildad i trädgårdens hantverk kan jag känna 
igen ett upparbetat odlingsland men självfallet är det en utmaning att tolka det på ett 
fotografi. Jag behöver också ta i beaktning om svårigheten att tolka det man ser endast utifrån 
flygfotografier. Kvalitén av fotografierna varierar mellan bildserierna vilket också kan vara 
en begränsning i bildtolkningen. 
  
Flygfotografierna ser ut att vara tagna utan att de som äger villorna vet om att de själva eller 
deras hus ska bli fotograferade. På grund av detta kan man se fotografiet som en 
verklighetstrogen bild och därmed en säker källa. Men det finns inga uppgifter som bekräftar 
eller dementerar detta påstående, utan det är något jag har tolkat själv utifrån bilderna. 
Oavsett hur det är så försvårar det inte just det här arbetet och studiens frågeställningar. 
Avgränsningen av antalet fotografier och geografiska området Mariestad gör att det inte går 
att dra större slutsatser om hur trädgårdarna såg ut i resten av Sverige men det kan ge ett 
kvalitativt underlag i just dessa valda trädgårdar i Mariestad. De flesta av fotografierna visar 
inte heller samma trädgårdar under 1961 och 1976, vilket gör det svårare att se utveckling för 
de specifika trädgårdarna. Istället blir arbetet med jämförelsen en generell överblick över 
förekomst och utveckling av köksväxtodlingar i villaträdgårdarna i Mariestad.  
 
Den översiktliga litteraturstudien är både vetenskaplig, populärvetenskaplig och samtida 
tidningsartiklar från tidsperioden som undersöks. Litteraturstudien görs för att få en 
uppfattning om hur tidigare skribenter har behandlat ämnet fotografi, flygfotografi och 
köksväxtodling under tidsperioden som undersöks i arbetet.  Den populärvetenskapliga 
litteraturen som behandlar köksväxtodlingen har ingen vetenskaplig grund vilket är något 
medvetet och det är just därför de behandlas. Det kan självfallet finnas mer litteratur som 
behandlar fotografi och köksväxtodlingen under 1960–1970-talet men på grund av 
tidsbegränsningen och för att frågeställningarna inte behandlar litteraturen har djupare studier 
av mer litteratur valts bort. 
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Undersökning 
I kapitlet presenteras undersökningen av arbetet. Undersökningen är uppdelad i fem delar. 
Först presenteras den översiktliga litteraturstudien, i andra delen presenteras metoden för 
bildanalysen. I tredje delen och fjärde delen presenteras fallstudien med bildanalys av 
bildserierna från år 1961 och år 1976 tillsammans med bildexempel. Femte delen presenterar 
sammanfattningen av resultatet av bildanalysen tillsammans med likheter och skillnader.  
 

Översiktlig litteraturstudie 
 
Fotografi och flygfotografi som historisk källa 
För nästan tjugo år sedan skriver universitetslektor Maria Arvidsson vid Linköpings 
universitet artikeln Fotografi som empiri – att använda fotografier som historisk källa 
(2003). Arvidsson menar att historiker sällan använder sig av fotografier som källa eller 
metod. Det menar hon delvis kan bero på att källkritiken har betoning på att fotografier kan 
vara retuscherade men hon menar också att det kan bero på ett föråldrigt tänkande kring 
vetenskap. Arvidsson anser att historiker underskattar fotografiets informativa funktion och 
anser att andra källor till lika stor del kan vara förvrängda och därmed borde fotografiet 
behandlas på samma sätt. Det handlar om att lyfta fram flera aspekter som breddar vår syn 
och förståelse på historia och där behöver fotografier få en större roll (Arvidsson 2003).  

I trädgårdsantikvarie Maria Löfgrens studentrapport Med fokus på trädgård – en studie av 
Eva Timms fotografier från Lillhärads socken 1895–1915 från 2011 studeras trädgårdars 
utformning och innehåll genom fotografi som metod. Fotografierna som togs av fotografen 
var inte ämnade att visa trädgårdar, syftet var troligtvis primärt att visa människor och 
bebyggelse men mycket information om den gröna miljön i bakgrunden kom med och kunde 
studeras. Löfgren lyfter problematiken med att studera bildernas bakgrundsinformation. 
Fotografens perspektiv och avsikt med bilderna gör att hon endast kan se slumpmässiga 
detaljer av trädgårdarna och helhetsbilden blir svår att tyda. Andra problem Löfgren stöter på 
är att hon oftast inte kan tyda det hon ser. Alla fotografier är svartvita, vissa är tagna på långt 
avstånd eller är suddiga, vilket blir en informationsbegränsning. 

Löfgren hyllar dock fotografiets förmåga att ge en ögonblicksbild av rådande förhållande av 
en plats i en svunnen tid. Hon ser också en stor fördel i att använda sig av en stor samling 
bilder och på så vis visa en bredd och antalet fotografier gör det möjligt att se om ett fenomen 
var förekommande eller ej (Löfgren 2011). 

Universitetslektorn i sociologi, Penny Tinkler har skrivit flera artiklar om fotografi som 
metod. Boken Using photographs in social and historical research (2013) är som en 
guidning för andra forskare som vill använda sig av fotografier som källa. För att se 
fotografiet som en avbildning menar Tinkler att vissa frågor måste ställas. Är fotografiet en 
kopia av verkligen eller är det mer komplext? Fotografiet måste ses som en egen verklighet. 
Människan upplever alltid verkligheten som något annat än vad kamerans begränsningar i 
form av ljus, färg och kontraster kan visa (Tinkler 2013). Forskaren Jesús Baigorri-Jalón 
skriver om fotografiets möjligheter och komplexitet i sin artikel The use of photographs as 
historical sources, a case study (2016). Fotografier måste sättas in i ett sammanhang och 
granskas kritiskt på grund av att fotografiet är en komplex relation mellan fotografen, de som 
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blir fotograferade och de som har beställt uppdraget. Det ligger också ett stort ansvar hos 
forskaren att ha en förförståelse av sitt ämne för att om möjliggöra en tolkning av materialet. 

Bra fotografier kan komplettera historikers ämnen i en studie och ge nya infallsvinklar men 
de kan också ge helt andra perspektiv. Det menar etnologen Kristina Berg i sin text Att 
använda bilder som källa för etnobiologisk forskning (2010). Under de senaste tio-femton 
åren har fler börjat använda sig av fotografi som huvudsaklig källa. Berg anser att fotografiet 
ibland kan kännas mer verklig än verkligheten själv. Bilden kan vara ett första steg när en 
forskningsfråga ska formuleras och kan ge en större trovärdighet i historien kan då skapas. 
Om historiker tar in fotografier i ett senare skede av en studie kan det leda till att hen endast 
letar efter det som bekräftar resultatet i forskningen. Berg (2010) menar dock att det kan vara 
en djungel att hitta fotografier i analoga och digitala arkiv.  

Flygfotografiet kan fånga verkligheten och synliggöra parker och trädgårdars utseende, det 
menade trädgårdsförfattaren Nils Sonesson redan 1925. I artikeln Flygfotografien i 
parkvårdens tjänst analyserar och beskriver Sonesson flygfotografen Oscar Blad bilder över 
trädgårdar till hörande slott och herrgårdar och lägger in värderingar i vad han tycker om 
anläggningarna. Fotografen hade inte tanken på att visa upp trädgårdarna när han 
fotograferade (Sonesson 1925) men denna bakgrundsinformation kom ändå med. Slumpen 
gav Sonesson en chans att studera dessa. Maria Flinck (2013) uppmärksammar Nils 
Sonessons artikel och flygfotografiet kapacitet i trädgårdshistorisk forskning i boken 
Historiska trädgårdar: att bevara ett föränderligt kulturarv. Flinck menar att flygfotografier 
kan avslöja både odlingsland och gångsystem och kan också vara till användning för 
arkeologer för utgrävningar med trädgårdshistorisk inriktning (Flinck 2013). 
 
Köksväxtodling i villaträdgården 1960 och 1970 talet 
Trädgårdsantikvarien Maria Flinck (1994) har beskrivit villaträdgårdarna under tidsperioden 
1930–1960-talet i boken Tusen år i trädgården: från sörmländska herrgårdar och 
bakgårdar. Flinck menar att under denna tid var villaträdgårdens viktigaste utrum 
gräsmattan, som ofta tog upp den största delen av trädgården. Om villaägare hade stor tomt, 
kunde trädgården delas upp i olika ”rum” exempelvis ett för köksväxter, ett för fruktträd och 
ett för sopor och liknande. Dessa områden skulle inte synas inte synas från den viktiga 
gräsmattan. Arbete i trädgården ansåg vara för slitigt, trädgården skulle vara en plats för vila 
och roande, däremot skulle gräsmattan skötas ordentligt (Flinck 1994). Flinck (1994) har en 
geografisk avgränsning till Södermanlands län i historiebeskrivningen. Flinck beskriver inte 
1970-taletsträdgårdar närmare.  

Landskapsarkitekten Åsa Wilke har skrivit den populärvetenskapliga boken Villaträdgårdens 
historia: ett 150-årigt perspektiv (2006) där hon också beskriver trenderna i 
trädgårdshistorian hos villaägare i Sverige. I boken beskrivs eran 1930–1965 som 
funktionalismens tid. Wilke menar Köksväxtodling i stor skala var då på väg bort från de 
privata trädgårdarna. Tidigare under ”Egnahemsrörelsen”, en tid då fler i arbetarklassen fick 
råd att låna för att bygga sitt eget hus, dominerade köksväxtodlingen i det privata hushållen 
och ansågs vara nyttig för själ och ekonomin. Därefter, efter 1930-talet ansågs 
köksväxtodling vara ett för krävande arbete och samtidigt blev det billigare att köpa 
grönsaker i matbutik. Under andra världskriget fick potatisodlandet ett uppsving men efter 
kriget ansågs inte heller det längre nödvändigt. Wilke skriver dock att villaträdgårdarnas 
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baksidor kunde utformas med möjligen mindre odlingsytor i kanterna. Under 1970-talet 
beskrivs villaägarnas trädgårdar som “trädgårdar i långa rader”. Då menar Wilke att det 
knappast var någon som odlade grönsaker så att det egna behovet täcktes, dock kunde 
villaägare ha enstaka bärbuskar eller smultron/jordgubbsplantor. 1970-talet präglades också 
av debatter om miljön och vissa började nu kritisera besprutade grönsaker i matbutiker 
(Wilke 2006) men mer hur det påverkade villaägares trädgårdar nämns inte i boken.  

Trädgårdsförfattarna Marie och Björn Hansson menar i sin populärvetenskapliga bok 
Köksträdgårdshistoria (2011) att 1950–1950 det fanns villaägare som fortfarande villa odla 
sina egna grönsaker fast då i mindre skala. Det ansågs ändå vara nyttigt att ha en liten odling 
för motionen och för nöjet, men inte för att man måste. Sorter av grönsaker minskar också 
under perioden, jämförelse med ett halvt sekel bakåt i tiden, däremot får kryddträdgården ett 
uppsving (Hansson & Hansson 2011). Hansson & Hansson beskriver inte 1970-talets 
köksträdgårdar närmare.  
 
Äldre litteratur och artiklar om köksväxtodling (1965–1975) 
I Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården 1965 skriver 
trädgårdskonsulenten Karl Anjou en artikel om att det inte längre är modernt att odla 
nyttoväxter i privata hushåll men att trädgårdsentusiaster ändå tycker att man kan göra och att 
det faktiskt kan vara lönsamt för ekonomin (Anjou 1965). Trädgårdsexperten Sven Gréens 
bok Lilla trädgårdsboken utgiven 1969 skriver han att köksväxtodlingens tid är förbi men 
ändå vill villaägare odla i deras trädgårdar, dock är de stora anläggningarna av 
köksväxtodling är nästan helt försvunna. Folket vill odla de grödor de själva är speciellt 
intresserade av, vilket kunde vara sockermajs eller kryddväxter (Gréen 1969).  

Trädgårdsskribenten Stenkil Sollhed skriver en artikel om köksväxtodling i Hemträdgården 
1975. Sollhed menar att det sägs att köksväxtodlingens tid är förbi enligt många men under 
de senare åren har det skett en förändring då folk vill odla igen, vilket kan bero på 
miljödebatterna runt om i Sverige. Dock är större “överdimensionerade” köksväxtodlingar ett 
minne blott och nu vill villaägare odla speciella grödor som önskas av familjen. Hur stort ett 
grönsaksland ska vara beskrivs bero på fall till fall men en yta på 25–30 kvm kan klassas som 
ett bra standardmått. (Sollhed 1975) 
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Metod för Bildanalys 
I det här kapitlet presenteras den metod som använts för bildanalysen. Den kan beskrivas i 
fyra faser: Fas 1: En överblick utan tydligt mål. Fas 2: Sökande efter data med hjälp av mall. 
Fas 3: Sökande efter mer detaljerad information i flygfotografiet. Fas 4: Jämförelse av 
resultaten från fas två och tre.  

 
Fas 1: 
Analysen börjar med att först studeras fotografierna ett flertal gånger utan tydligt mål för att 
få en överblick om man kan se något användbart för min frågeställning om köksväxtodlingar. 
Allt eftersom jag studerar fotografierna ett flertal gånger börjar jag se vad jag faktiskt ser. Jag 
ser köksväxtodlingar i varierande storlek och placering. Jag ser träd som är placerade i 
odlingsytorna. Jag börjar också se likheter och skillnader mellan de två bildserierna.  
 
Fas 2:  
För att samla in/systematisera informationen som fotografierna ger väljer jag att skapa en 
mall för att kunna kategorisera in element jag ser i varje trädgård, i olika kategorier. Varje 
fotografi analyseras i nummerordning. Vid upptäckt av ett element och detaljer kryssas det in 
och data samlas in (se tabell 2). 
 

Tabell 2. Förenkling av mall som används i bildanalys. Se bilaga 2 och bilaga 3 för de använda mallarna. 

Bild Nummer         
Köksträdgård Ja Ej synlig      
Storlek (ungefär) Mindre än 

halva tomten 
Större än 
halva tomten 

Svårt att 
avgöra 

   

Placering  Bakom Framför Bakom och 
framför 

Bakom och 
kortsida 

 Svårt att 
avgöra 

Träd/buske i 
köksväxtodling 

Ja  Ej synligt     

 
Förklaring av begrepp i mall 
Nedan förklaras begrepp som används i tabellen ovan. 
  
Köksväxtodling: Ett eller flera områden i en trädgård där det tydligt syns att det odlas något 
som är ätbart. Oftast innehåller område flera odlingsbäddar/sängar med synlig jord omkring 
grödan som växer i odlingen. 
 
Synlig eller ej: Det som tydligt går att se i fotografiet är det som tolkas som synlig eller ej. 
Inga föraningar om vad som finns utanför bild, eller bakom element som exempelvis 
byggnader tolkas in. 
  
Storlek: Storleken av köksväxtodling tolkas i om den är med ögonmått mindre än halva 
tomten eller större än halva tomtens yta. Mätning utgår från en tolkad tomtgräns. Villornas 



 

 

 

 18 

yta ingår inte i mätningen.  
 

Placering: Placering av köksväxtodlingen utgår från huvudbyggnaden. Bakom innebär att 
den är belägen bakom villan, oftast längst bort från huvudentrén eller en gata. Framsida 
innebär att odlingen är belägen på framsidan av villan. Kortsida innebär att odlingen är 
belägen parallellt med kortsidan av villan. I de fall där odlingen är placerad i flera områden 
eller sträcker sig till flera områden i trädgården kryssas två kategorier.  

Träd/buske i köksväxtodling: Solitära träd eller buskar som tydligt går att se vara placerade i 
köksväxtodlingen. Tydliga rader av buskar som är planterade på detta sätt räknas inte med i 
denna kategori.  
 
Fas 3: 
Samtidigt som informationen samlas in av trädgårdarna med hjälp av mallen utmanar jag mig 
själv och flygfotografiets potential att läsa in mer information i bilderna. Jag beskriver varför 
jag som tolkar bilden kan se eller inte se att det är en köksväxtodling och samtidigt nämner 
växtinnehåll och utformning. Detta presenteras löpande i text i bildanalysen.  

Fas 4:  
När analysen från de båda bildserierna har skapats kan en jämförelse av resultatet presenteras. 
Likheter och skillnader presenteras.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 

 19 

Bildanalys av bildserie år 1961 
Här presenteras resultatet av bildanalysen för bildserie F:6376_O fotad År 1961 tillsammans 
med bildexempel som förtydligar resultatet. 40 av 48 (83 procent) fotografier har analyserats 
av bildserien. Åtta fotografier har valts bort (andra byggnader/lägenhetshus, för dålig kvalité 
eller dubblering). Fotografierna som presenteras som bildexempel har tillagda pilar och 
markeringar av mig, som förtydligar vad som beskrivs.  
 
Förekomst av köksväxtodling 
I 25 av 40 (63 procent) analyserade fotografier förekommer köksväxtodling i trädgårdarna i 
varierad utformning, storlek och placering. Köksväxtodlingen skiljer sig från resten av 
trädgården genom att de är ett avgränsat område där jag kan se att något växer i form av 
grödor. Grödorna växer oftast i tydliga rader eller rutmönster. I odlingen syns ofta bar jord 
mellan raderna av grödor, vilket gör det lättare att tolka att det är en köksväxtodling som syns 
på bild. Ibland ser köksväxtodlingen ut att vara något upphöjd i jämförelse med gräsytan runt 
omkring.  
 
I figur 1 förekommer köksväxtodling både till höger i bild och till vänster strax bakom 
huvudbyggnaden. Till höger syns en långsmal odlingsyta som sträcker sig i linje med husets 
kortsida och gränsar till granntomten och trottoaren i framkant. I odlingen ser det ut som att 
det odlas flertal olika grödor i både rutmönster och liggande rader. Till vänster syns två 
stycken odlingsbäddar bakom huset innehållande troligtvis potatisplantor.  
 

 

 

Figur 1. F:6376_O Bild 4 
(Stockholms Aero 1961).  
Röd pil markerar två stycken 
köksväxtodlingar bakom 
villan innehållande möjligen 
potatisplantor. Blå pil samt blå 
linje markerar en långsmal 
odlingsyta som gränsar till 
granntomten och sträcker sig 
fram till framsidan av villan 
och gränsen till trottoaren. Här 
kan det tolkas odlas flertal 
olika grödor. 
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I figur 2. syns en villa med en stor köksväxtodling i trädgården. Här syns tre odlingsytor runt 
husets baksida och kortsida som upptar nästan hela tomtens totala yta. Alla tre odlingsytor 
täcks av vad som kan tolkas vara en typ av gröda, möjligen potatisplantor. Ingen synlig jord 
syns mellan grödornas rader. Undantaget av den upprepade grödan är några träd som är 
placerade i odlingen. 
  

 

I vissa fall har det varit svårt att avgöra om det är en köksväxtodling eller om det är perenn 
plantering eller gräsyta. De fotografier som visar en tydlig kortklippt gräsmatta överallt på 
tomten förutom det möjliga odlingsområdet antyder att det är just en köksväxtodling. Genom 
att studera flera olika fotografier med köksväxtodlingar vänjer sig ögat vid att tyda vad som 
är ett odlingsland och inte. Ett exempel på detta är trädgårdarna i figur 3 och figur 4. Vid 
första anblick misstogs odlingen att var en högre gräsmatteyta eller ett vildväxande parti med 
buskar. Efter att ha studerat fotografierna ännu en gång kunde det tydas vara en odlingsyta. 
Odlingen ser ut att vara tätbevuxen av troligtvis potatisplantor. I figur 3 syns också ett solitärt 
träd växa i odlingsytan. Trädgårdarna i figur 3 och 4 liknar varandra i uttryck och form och 
har kanske inspirerats av varandra med att ha en denna långsmala köksväxtodling på 
baksidan av villan.  

 

 

Figur 2. F:6376_O Bild 11 
(Stockholms Aero 1961).  
Röd markering visar tre 
stycken större odlingsytor 
tillhörande villan. 
Köksväxtodlingen upptar 
ungefär halva tomtens yta och 
är placerad på baksidan och 
kortsidan av huset. Innehållet i 
odlingarna kan tolkas vara 
potatis med undantag av några 
solitära träd eller buskar 
placerade i ytan (se grön 
markering). 
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Figur 3. F:6376_O Bild 30 (Stockholms Aero 1961) och Figur 4. F:6376_O (Stockholms Aero 1961). Röd pil markerar en 
långsmal odling på baksidan av byggnaderna, innehållande möjligtvis potatisplantor. I Figur 3 syns ett träd vara placerade i 
odlingsytan (se grön markering). 

I trädgårdarna med köksväxtodlingar ser dessa ut nästan ut att uteslutande omfatta odling av 
potatis. Att det odlas potatis kan man se på flera sätt. Ett sätt att se det är på grund av att man 
brukar ”kupa” potatis. Kupning innebär att man skyfflar jord över potatisplantans fäste vid 
jorden så att de växande potatisknölarna inte får solljus på sig. Solljuset gör potatisen giftig 
och därmed oätlig. Kupningsåtgärden syns tydligast i fotografier där odlingarna har tydliga 
”skuggade” linjer mellan raderna av grödor. Ett annat sätt att urskilja potatisen är plantans 
täta buskaktiga växtsätt och att potatis oftast odlas i större antal. Möjligtvis syns också 
potatisens blomma som vitaktiga prickar i denna odling. I figur 5 syns en stor potatisodling 
och bara i ett litet parti i odlingen kan urskiljas innehålla någon annan typ av gröda.  
 

 

Figur 5. F:6376_O Bild 16 (Stockholms 
Aero 1961). Blå cirkel visar på en 
köksväxtodling placerad på baksidan av 
villan med tydliga rader av kupad 
potatis. Gula cirklar visar vita prickar 
som möjligen kan vara potatisens 
blommor. Röd cirkel markerar någon 
annan gröda som inte är potatis.  
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Genom att titta på färgskiftningar och storlek på grödorna kan det tolkas som att det odlas 
mer än bara potatis i köksväxtodlingarna. Figur 6 syns en köksväxtodling i trädgården på 
baksidan av villan. Här tolkas odlingen innehålla mestadels potatisplantor men vissa tecken 
tyder på att det också växer andra grödor. På fotografiet syns två fönsterglas placerade i 
odlingsytan som kan tolkas vara en drivbänk. En drivbänk är en plats man kan odla grödor 
som kräver ett varmare klimat eller för att driva upp grödor med lång utvecklingstid. I 
odlingsytan i figur 6 syns också ett mindre kvadratiskt odlingsparti. Här syns något som 
växer som inte är i samma höjd som resterande grödor runt omkring. På grund 
flygfotografiets avstånd till trädgården kan inga arter anges. 

 
Figur 6. F:6376_O  Bild 12 (Stockholms Aero 1961). Här syns en köksväxtodling på baksidan av villan. I odlingsytan växer 
vad som tolkas kan vara mest potatis men andra tecken tyder på att det också växer andra grödor. Blå pil markerar en 
drivbänk med möjligen någon annan typ gröda i. Röd pil markerar ett mindre kvadratiskt odlingsparti. Där växer det något 
som inte har samma höjd eller växtsätt som resterande potatisplantor . Fotografiet är redigerat av mig. 

 

Storlek på köksväxtodling 
Av 25 bilder med köksväxtodling har 20 stycken (80 procent) kunnat visas vara i storlek av 
mindre än halva tomten yta. I vissa fall är det svårt att se exakt hur stor köksväxtodlingen är 
på grund av att inte hela trädgården syns i bild. Detta gör att det är svårt att få en uppfattning 
hur långt köksväxtodlingen sträcker sig på tomten. Många av de köksväxtodlingar som 
kategoriseras in i mindre än halva tomten har ändå väldigt stora odlingsytor i förhållande till 
hus och fastighetsgräns. I figur 7 och 8 syns odlingsytorna på baksidan av husen. 
Fotografierna visar stängel som troligtvis markerar gränsen till grannarnas tomt. Det ger en 
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möjlighet att uppskatta storleken av köksväxtodlingen bättre, i förhållandet av den markerade 
tomtgränsen. Båda trädgårdarna i figur 7 och 8 kan tolkas ha en relativt stor odling jämförelse 
med resterande yta av tomten. 

 
Figur 7. F:6376_O Bild 28 (Stockholms Aero 1961) och figur 8. F:6376_O Bild 13 (Stockholms Aero 1961). Röd markering 
markerar köksväxtodlingen i trädgårdarna. Gul linje markerar synliga stängsel som tyder på tomtgränsen till granntomterna. 
Stängslet i bild ger en möjlighet att uppskatta odlingens storlek bättre. Köksväxtodlingars storlek tolkas vara mindre än halva 
tomten yta. 
 
Fem stycken (20 procent) av trädgårdarna kan tolkats vara ungefär mer än halva tomten 
storlek eller ungefär precis halva tomten . På dessa fem fotografier syns nästan hela tomten i 
bild, vilket underlättar att uppskatta storleken, se figur 2, 9 och 10. 
 

Placering av köksväxtodling 
96 procent av köksväxtodlingarna som syns i bild har den i huvudsak placerad någonstans på 
baksidan av villan. 4 stycken (16 procent) av dessa fotografier visar köksväxtodling placerad 
både på baksidan och också framsidan av huset. I Figur 9 syns två större odlingsytor. Den ena 
är belägen på baksidan av huset och den andra är belägen snett framför. I figur 10 ser 
köksväxtodlingen ut att vara placerad nästan överallt i trädgården. 
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3 stycken (8 procent) köksväxtodlingar som har sin huvudsakliga placering på baksidan av 
huset har den också placerad på kortsidan. I de fallen sträcker sig inte odlingen hela vägen 
fram till framsidan av huset. Inga köksväxtodlingar (noll procent) kan ses vara endast 
placerade på framsidan av villan.  

 
Köksväxtodlingar med solitära träd eller buskar 
14 (54 procent) av de trädgårdar som visar köksväxtodlingar har solitära träd eller buskar 
placerade någonstans i odlingsytan. Bland dessa fotografier syns både större och mindre träd/ 
buskar. Se exempel i figur 2, 3 och 9. 

  

Figur 9. F:6376_O Bild 17 
(Stockholms Aero 1961). 
Två ytor av köksväxtodling 
syns i trädgården (se röd 
markering). Odlingarna 
placerade både på baksidan 
och framsidan av huset. 
Uppskattningsvis är storlek 
av odlingen större än halva 
tomtens yta. Träd syns vara 
placerade i odlingsytan (se 
grön markering). 

 

Figur 10. F:6376_O Bild 20 (Stockholms 
Aero 1961). Trädgården och huset på 
bild är belägen i ett hörn i slutet av ett 
villaområde. Röd markering markerar 
två ytor av köksväxtodling. Odlingens 
ytor är placerade både bakom villan, på 
framsidan och på kortsidan. 
Köksväxtodlingen kan uppskattas vara 
större än halva tomten. 
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Bildanalys av bildserie år 1976 
Här presenteras resultatet av bildanalysen för bildserie B:2466_O fotad År 1976, tillsammans bilder 
och bildtext som förtydligar resultatet. 41 av 50 fotografier (82 procent) har analyserats från 
bildserie B:2466_O. Nio bilder har valts bort (större/offentliga hus, gårdar eller fotografier 
tagna på för långt avstånd). Fotografierna som presenteras som bildexempel har tillagda pilar 
och markeringar av mig, som förtydligar vad som beskrivs. 

 
Förekomst av köksväxtodling 
I 22 av 41 (54 procent) analyserade fotografier förekommer köksväxtodling i trädgårdarna. 
Fotografierna från den här bildserien är taget vad det ser ut som, närmare objektet och är av 
bättre kvalité än tidigare fotoserie från år 1961. Det kan göra det enklare att tolka vad som 
syns i bild.  
 
Köksväxtodlingarnas utseende varierar. Flertal trädgårdar har odlingsytor i kvadratisk eller 
rektangulär form och odlar ett större parti av samma grödor. Andra trädgårdar har flera 
uppdelade odlingsytor och odlar olika sorters plantor/grödor. Figur 11 visar en 
köksväxtodling på framsidan av huvudbyggnaden och som gränsar till granntomterna. Här 
syns flera sektioner av odling och mycket bar jord syns i mellan grödorna. Grödorna som 
växer här varierar i höjd och uttryck, vilket visar att det finns en varietet av sorter. Till höger 
syns en typ av gröda växa i två rader som möjligen har något typ av växtstöd. Till vänster i 
bild står möjligen en rad med bärbuskar, men det kan också vara någon typ av 
prydnadsbuske. I mittersta delen av köksväxtodlingen växer andra grödor. Här syns också ett 
solitärt träd vara placerat i odlingen.  

 
Figur 11. B:2466_O Bild 8 (Svenska Aero-Bilder 1976). Röd markering visar på en köksväxtodling på framsidan av villan. I 
odlingsytan tolkas det växa olika sorters grödor. Blå pil markerar en typ av gröda som växer i två rader, möjligen 
hallonbuskar. Gul pil markerar en typ av buske växa i en enkelrad. Grön markering visar ett stort träd vara placerat i 
odlingsytan. 
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Köksväxtodlingarna är inte alltid självklara att se fastän flygfotografier i denna bildserie är av 
bättre kvalité än tidigare bildserie från 1962. Vid en första anblick på trädgården tillhörande 
Figur 12, syntes ingen köksväxtodling. Mitt öga hade vant sig att se köksväxtodlingar där det 
växer låga grödor i tydliga rader. Efter att ha tittat på fotografiet en andra gång upptäcks två 
ytor som möjligen kan vara odlingsytor. På baksidan av huset till höger i figur 12 syns några 
rep eller snören som hänger i luften med hjälp av nedsatta pinnar i marken. Jag tolkar 
anordningen som något slags växtstöd till de växter som växer i den öppna jordytan undertill. 
I jordytan syns inga markanta rader av grödor utan det som växer här växer på höjden i ett 
oregelbundet mönster och kan tolkas vara någon typ av baljväxt. Till vänster i bild i figur 12 
syns ett större område med bar jord bakom träden. Området kan tolkas vara en 
köksväxtodling på grund av all öppen jord, dock är det svårt att se om någon gröda växer här 
på grund av fotografiets avstånd till ytan. Ytan behöver inte heller vara en köksväxtodling. 
Det kan också vara en nyanläggning i trädgården som i framtiden ska bli en perennplantering, 
gräsmatta eller något annat.  
 

 
Figur 12. B:2466_O Bild 11 (Svenska Aero-Bilder 1976). Röd markering visar en inzoomad bild i flygfotografiet. Här syns 
en köksväxtodling där det växer grödor som behöver växtstöd, möjligen baljväxter. Blå markering visar en inzoomad bild på 
den jordyta som finns bakom träden. Ytan skulle kunna vara en köksväxtodling men det kan också vara en nyanläggning i 
trädgården som ska bli en perennplantering, gräsmatta eller något annat. Fotografiet är redigerat av mig. 
 
I majoriteten av de flygflygfotografier som visar köksväxtodlingar växer det mer än en typ av 
gröda i odlingsytan. Tolkningen görs genom att titta på färgskiftningar, växthöjd och växtsätt 
med hjälp av den höga upplösningen av flygfotografierna. Figur 13 visar en trädgård med två 
odlingsytor bakom huvudbyggnaden. I ytan till höger tolkas flera grödor in i odlingen, bland 
annat lökväxter, potatis, bärbuskar. Drivbänkarna som syns i bild tyder också på fler typer av 
grödor. Något som blommar i odlingen syns också, vilket kan möjligtvis vara en ettårig 
prydnadsväxt och inte en gröda. I odlingsytan till vänster i bild syns två träd vara placerade i 
odlingen. Här syns skugglinjer i jordytan. Med blotta ögat syns ingen gröda växa där men 
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med anledning av linjerna kan det möjligtvis växa någon lågväxande gröda som inte tydligt 
syns i bild. 

Figur 13. B:2466_O Bild 29. (Svenska Aero-Bilder 1976). Trädgården har två ytor av köksväxtodling på baksidan av huset 
(se röda markeringar). Grödor som tolkas i bild är a. Lök. b. Bärbuskar. c. Drivbänkar. d. Potatis. e. Ettårig prydnadsväxt? f. 
odlingsyta med träd och skuggade linjer i jorden som tolkas som lågväxande grödor som inte syns tydligt i bild. Fotografiet 
är redigerat av mig. 
 
I figur 14 syns en köksväxtodling snett framför villan. Odlingen är uppdelad i flera sektioner 
där det växer olika slags grödor. Här syns möjligen grödor som potatis/bärplantor, bärbuskar, 
sallat och rabarber i köksväxtodlingen. 

 
Figur 14. B:2466_O Bild 6 (Svenska Aero-Bilder 1976). I trädgården finns en köksväxtodling på framsidan av villan (se röd 
markering) a. potatisodling/bärplanta. b. flera sektioner av olika grödor, möjligen sallat i andra ytan från vänster. c. 
bärbuskar. d. annan gröda. Fotografiet är redigerat av mig. 
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Storlek på köksväxtodling 
Totalt antal fotografier (100 procent) visar trädgårdar som har köksväxtodlingar som kan 
mätas med ögonmått vara mindre än halva tomtens storlek, men odlingar varierar nämnvärt i 
denna storlekskategori. I vissa fall är odlingarna väldigt små till ytan och i andra fall är de 
väldigt stora, i jämförelse med de små. Trädgården tillhörande villan i figur 15 har en 
köksväxtodling placerad på baksidan som sträcker sig hela vägen på kortsidan och fram till 
trottoaren vid husets framsida. Köksväxtodlingen är betydligt stor men det är svårt att 
uppskatta hur stor tomen är på grund av att det inte finns tydliga gränser till tomterna och 
skogsparti bakom byggnaden. Ett exempel på en liten köksväxtodling, i jämförelse med figur 
15 visas i figur 16. Här är en odlingsbädd placerad på baksidan av villan bakom garaget. 

 
Figur 15. B:2466_O Bild 43 (Svenska Aero-Bilder 1976). Röd markering visar på en  
köksväxtodling som sträcker sig från baksidan av villan till framsidan och gränsen till  
trottoarkanten. Odlingens yta tolkas vara mindre än halva tomtens yta, men kan ändå tolkas vara stor. 

 
Figur 16. B:2466_O Bild 46 (Svenska Aero-Bilder 1976). Blå markering visar en liten  
köksväxtodling på baksidan av villan, bakom garaget. Odlingens yta tolkas vara mindre  
än halva tomtens ta och är betydligt liten. 
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Placering av köksväxtodling 
17 av 22 (77 procent) trädgårdar som kan tolkas ha köksväxtodling har i huvudsak 
odlingsytan placerad någonstans på villans baksida (se figur 13 och 16). Fem stycken 
fotografier (23 procent) kan tolkas ha en köksväxtodling som endast är placerad på framsidan 
av villan (se figur 11 och 14).  
 
Ett fotografi (6 procent) visar en köksväxtodling som är placerad på baksidan och på 
kortsidan av villan, denna odling syns i figur 17. Här sträcker sig inte odlingsytan hela vägen 
fram till framsidan av huset och klassas därför in denna kategori. Jämfört med de övriga 
köksväxtodlingarna har denna odling inga tydliga rader och ser betydligt mer igenväxt ut, 
möjligtvis av ogräs. 

 
Figur 17. B:2466_O Bild 16 (Svenska Aero-Bilder 1976).  
Röd markering visar en odlingsyta placerad på baksidan  
och kortsidan av villan. Odlingen kan tolkas vara till stor  
grad igenväxt av möjligtvis ogräs. 

 
Köksväxtodlingar med solitära träd eller buskar  
Sju stycken (34 procent) av de trädgårdar som visar köksväxtodlingar har synliga träd eller buskar 
placerade någonstans i odlingsytan. Bland dessa fotografier syns både större träd och ibland mindre 
buskar. Vissa fotografier kan tolkas ha nyplanterade träd eller buskar. I trädgården tillhörande figur 18 
syns en köksväxtodling på baksidan av huvudbyggnaden. Här syns ett relativt stort träd, möjligtvis ett 
fruktträd som är placerad nästan i mitten av odlingen. Se också tidigare exempel i figur 11 och 13. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 18. B:2466_O Bild 27 (Svenska Aero-Bilder 1976). 
Röd markering markerar köksväxtodlingen i trädgården. 
Blå markering markerar ett träd ståendes i 
köksväxtodlingen. 
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Sammanfattning av resultat av bildanalys år 1961 och 1976 
Här presenteras en sammanfattning av bildanalysernas resultat samt likheter och skillnader mellan 
1961 och 1976. I tabell 3 sammanfattas resultaten i procent av bildanalyserna av villaträdgårdar i 
Mariestad år 1961 och 1976.  

  

Tabell 3. Förekomst av köksväxtodling, storlek, placering och träd i odlingen. Tabell visar 
bildanalyserna av villaträdgårdar i Mariestad åren 1961 (40 villaträdgårdar) och 1976 (41 
villaträdgårdar) i en undersökning av flygfotografier som källa.  

År 1961 1976 

Förekomst av 
köksväxtodling 

63 % 54 % 

Storlek: mindre än halva 
tomten (ca) 

80 % 100 % 

Storlek: större än halva 
tomten (ca) 

20 % 0 % 

Placering baksida (i 
huvudsak) 

96 % 77 % 

Framsida (i huvudsak) 0 % 23 % 

Baksida och framsida (av 
100% baksidor) 

17 %  6 % (1 st.) 

Baksida kortsida (av 100% 
baksidor) 

8 % (3 st.) 6 % (1 st.) 

Annat/svårt att avgöra 4 % (1 st.) 0 % 

Träd/buskar i 
köksväxtodling (av 100% 
köksväxtodlingar) 

56 % 32 % 
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Likheter och skillnader år 1961 och 1976 
Här presenteras likheter och skillnader mellan 1961 och 1976. Resultatet presenteras i löpande text 
och i vissa fall i diagram för att förtydliga resultatet. 
 
Förekomst av köksväxtodling 
År 1961 förekommer köksväxtodling i 63 procent av trädgårdarna medan år 1976 
förekommer köksväxtodling i ungefär hälften av tomterna (54 procent). Antalet trädgårdar 
med köksväxtodling minskar alltså med cirka nio procent från 1961 till 1976.  
 

 
Figur 19. Diagram av förekomst av köksväxtodling 1961 och 1976. År 1961 har 40 stycken villaträdgårdar studerats och 
1976 har 41 stycken villaträdgårdar studerats. 
 
Storlek 
Under båda årtalen visar odlingarna antingen alltid (år 1976) eller oftast (år 1961) vara 
mindre än halva tomtens yta. Skillnaden mellan årtalen är att under 1961 kan 20 procent av 
köksväxtodlingarna tolkas vara större än halva tomten i jämförelse med år 1976 där ingen 
köksväxtodling kan tolkas vara så pass stor. I kategorin mindre än halva tomten varierar 
storlekarna mycket, särskilt under år 1976. Här finns det flera fotografier som visar 
köksväxtodlingar i betydligt mindre storlek än odlingar år 1961. 

 
Figur 20. Diagram av köksväxtodlingarnas storlek 1961 och 1976. År 1961 har 25 av 40 stycken villaträdgårdar 
köksväxtodlingar och 1976 har 22 av 41 stycken villaträdgårdar köksväxtodlingar.  
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Placering 
Under båda årtalen är köksväxtodlingen placerad övervägande del på baksidan av villan. År 
1961 är 96 procent av köksväxtodlingar placerade på baksidan medan år 1976 är 77 procent 
köksväxtodlingarna placerade på baksidan. Trädgårdar med odling på baksidan av husen 
minskar alltså med 19 procent från 1961 till 1976.  

År 1976 är resterande 20 procent av köksväxtodlingarna i trädgårdarna bara placerade på 
framsidan av villan medan under 1961 är det inga köksväxtodlingar placerade endast på 
framsidan. Antalet köksväxtodlingar som bara är placerade på framsidan går alltså från noll 
procent år 1961 till 23 procent år 1976. 
  

 
Figur 21. Diagram av köksväxtodlingarnas placering. År 1961 har 25 av 40 stycken villaträdgårdar köksväxtodlingar och 
1976 har 22 av 41 stycken villaträdgårdar köksväxtodlingar. 
 
År 1961 är 17 procent av de köksväxtodlingarna som i huvudsak är placerade på baksidan är 
också placerade på framsidan av villan. År 1976 är det sex procent som sträcker sig till 
framsidan av baksidan. Antalet köksväxtodlingar placerade på baksidan och framsidan 
minskar med 11 procent från 1961 och 1976. 

Åtta procent (1961) respektive sex procent (1976) av köksväxtodlingarna placerade på 
baksidan har också en odling på kortsidan av villan. Här skiljer det sig två procent mellan 
årtalen. 1961 visar ett fotografi en trädgård med köksväxtodling (fyra procent) som har varit 
för svår att avgöra placeringen på.  

 
Köksväxtodling med solitära träd eller buskar 
Under 1961 har lite mer än hälften (56 procent) av köksväxtodlingarna träd eller buskar 
placerade i odlingsytorna, medan under 1976 har mindre än hälften (32 procent) träd eller 
buskar i odlingen. Träd och buskar som är placerade i köksväxtodlingarna minskar med 24 
procent på 15 år. 
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Figur 22. Diagram av köksväxtodlingar med träd eller buskar i odlingsytan. År 1961 har 25 av 40 stycken villaträdgårdar 
köksväxtodlingar och 1976 har 22 av 41 stycken villaträdgårdar köksväxtodlingar. 

 
Andra kommentarer om växtinnehåll  
Majoriteten av köksväxtodlingarna år 1961 tyder på att det bara odlas en typ av gröda i 
odlingsytan och denna gröda ser ut att vara potatis. Några fotografier från 1961 tyder på att 
det också odlas andra grödor men att potatisplantorna tar ändå upp största delen av den 
odlade ytan. 1976 syns en större variation av olika sorters grödor i köksväxtodlingarna. 
Potatis odlas fortfarande men tillskillnad från 1961 minskar mängden potatisplantor. År 1976 
syns andra grödor i bild som exempel lökväxter, rabarber, bärbuskar m.m. vilket går att tydas 
i fotografierna 1961. 
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Specifik likhet och skillnad år 1961 och 1976 
Under arbetets gång med bildanalyserna upptäcktes några av villorna vara fotograferade både 
år 1961 och 1976. Identifikationerna har kunnat fastställas genom att titta på element som 
återkommer i fotografierna exempelvis husets utformning, närliggande grannhus och/eller 
andra element i trädgården som borde vara unika. Möjligheten av detta är att kunna dra 
specifika likheter och skillnader mellan årtalen.  

Ett exempel på detta är figur 23 (tidigare i arbetet figur 6) som visar ett hus och trädgård 
fotad år 1961. Samma hus och trädgård återkommer 1976 i figur 24. 1961 (figur 23) syns en 
köksväxtodling på baksidan av villan. I odlingen syns potatisplantor och en drivbänk. År 
1976 (figur 24) är köksväxtodlingsytan fortfarande placerad på baksidan men här har 
odlingen krymp till ungefär en fjärdedel av tidigare storlek. 1976 ser det ut som att det odlas 
flera olika typer av grödor och potatisen ser inte ut att vara lika självklar som 15 år tidigare. 
Här syns också en drivbänk, möjligen samma som syns i bild 1961.   

 

 

Figur 23. F:6376_O Bild 12 (Stockholms Aero 1961). Figur 24. B:2466_O Bild 33. (Svenska Aero-Bilder 1976). Röd 
markering markerar köksväxtodlingen. Samma trädgård som figur X. Röd markering markerar köksväxtodlingen. Här har 
köksväxtodlingen krymp i storlek sedan 1961 och här odlas olika grödor på mindre yta. 
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Slutsats och diskussion  
Den nutida litteratur jag har studerat ger en otydlig bild om förekomsten och utvecklingen av 
köksväxtodlingar i villaträdgårdar under 1960–1970-talet. Enligt Wilke (2013) ansågs det 
vara omodernt med köksväxtodling under 1960-talet och främst under 1970-talet. Flinck 
(1994) menar att villaträdgården skulle under 1960-talet bara vara en plats för vila och 
rekreation. Odling av grönsaker ansågs vara för arbetskrävande, men om tomten var större 
kunde det finnas plats för en liten odling av köksväxter. Hansson & Hansson (2011) menar 
det ändå fanns villaägare som ville odla men de talar om ett tidsspann på cirka 30 år (1950–
1980), vilket gör det svårt att förstå hur det faktiskt såg ut på 1960–1970 talet.  

I samtida litteratur från tidsperioden jag studerat ges en mer nyanserad bild av 
köksväxtodlingens förekomst. Både Anjou (1965), Gréen (1969) och Sollhed (1975) menade 
att det inte längre var nödvändigt att odla men att det fanns de som stod emot rådande ideal 
och ändå ville odla i sina trädgårdar. Anjou (1969) förespråkar också att faktiskt kan vara 
lönsamt att ha en köksväxtodling. Varför nutida litteratur framställer köksväxtodlingen som 
nästan obefintlig i villaträdgårdarna under 1960–1970 talen kan bero på att ingen på allvar 
har studerat detta.  
 
Min fallstudie kan bekräfta att det förekom köksväxtodling i de villaträdgårdar i Mariestad 
som studerats i undersökningen, under både 1961 och 1976. Av de 40 bilder på trädgårdar 
som analyserats från år 1961 hade 63 procent en köksväxtodling på tomten. År 1976 visar 54 
procent av de analyserade bilderna att det fanns köksväxtodlingar i trädgårdarna. Det betyder 
att under både 1961 och 1976 hade mer än hälften av trädgårdarna köksväxtodlingar. Det är 
alltså ingen markant förändring på 15 år men köksväxtodlingarna förekomsten minskar med 
nio procent mellan 1961 och 1976.  

I bildserien från 1961 kan 80 procent av köksväxtodlingarna tolkas vara mindre i storlek än 
halva tomtens yta. 1976 tolkas 100 procent, alltså alla köksväxtodlingar vara mindre än halva 
tomtens yta. Resterande 20 procent av köksväxtodlingarna 1961 kan tolkas vara större storlek 
än halva tomtens yta. Båda årtalen visar på att nästan alla köksväxtodlingar är mindre i 
storlek än halva tomtens yta. Den stora skillnaden är under 1961 då det finns (20 procent) 
odlingar som kan tolkas vara större än halva tomtens yta. I bildserien från 1976 kan jag se att 
köksväxtodlingarna varierar mer i storlek. Det finns både mindre och större odlingar i 
jämförelse med varandra och i jämförelse med köksväxtodlingarna år 1961. Det betyder att 
köksväxtodlingarna minskar i storlek mellan 1961 och 1976, men 1976 varierar de mer i 
storlek och många kan tolkas vara väldigt små. 
 
Placeringen av köksväxtodlingarna under både 1961 och 1976 är oftast i huvudsak belägen på 
baksidan av villorna. Den stora förändringen mellan årtalen är att det 1976 finns 23 procent 
köksväxtodlingar som enbart är belägna på framsidan av husen, vilket inte går att se 1961. 
Med andra ord kan det sägas blir mer förekommande att se köksväxtodlingar på framsidan av 
villorna 1976.  

Under båda årtalen finns de odlingar som finns placerade på flera ställen runt omkring 
villorna. 1961 är 17 procent av odlingarna som i huvudsak är placerade på baksidan också 
placerade på framsidan av huset. Åtta procent har den förutom på baksidan också odlingen 
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placerad på kortsidan. 1976 är sex procent av odlingarna på baksidan också placerade på 
framsidan samt sex procent som är placerade på kortsidan.  

Dessa köksväxtodlingar sträcker sig hela odlingsytan till framsidan eller så finns det flera 
odlingsytor i trädgården och en av dem är placerad på framsidan respektive kortsidan. 
Möjligen kan resultatet år 1961 säga att de fanns större odlingsytor i trädgårdarna och därför 
är de automatiskt placerade på flertal ställen i trädgården i jämförelse med 1976 då 
köksväxtodlingarna minskar. Det har varit svårt att kategorisera in köksväxtodlingar med 
placering på flertal ställen i trädgården på ett konsekvent sätt. Därför har jag behövt utgå ifrån 
att de i huvudsak är placerade på baksidan, men de hade kunnat kategoriseras på ett annat 
sätt, som möjligen hade gett ett annat resultat. 

Förekomsten av solitära träd eller buskar placerade i köksväxtodlingarna kan ses under båda 
årtalen men antalet minskar mellan åren 1961 och 1976 med 24 procent. Det betyder att det 
är mer ovanligt att se träd eller buskar i odlingarna 1976 än tidigare år. Odling av potatis kan 
likaså fallstudien bekräfta vara förekommande både 1961 och 1976. Potatisodlingar 
dominerar år 1961 medan år 1976 kan fler grödor än bara potatis urskiljas växa i 
köksväxtodlingarna. Det tyder på att det blir vanligare att odla flera sorters grödor 1976. 

I det specifika fallet i studien där samma trädgård är fotograferat under båda årtalen (figur 23 
och 24) kan det konstateras att köksväxtodlingen är placerad på baksidan av villan 1961 och 
fortsätter vara den 1976. På 15 år minskar storleken på köksväxtodlingen och 1976 går det att 
urskilja fler sorters grödor växa i ytan än 1961 då potatisodlingen dominerar.  
 
Innan bildanalysen påbörjades trodde jag inte att jag skulle se så pass många 
köksväxtodlingar som jag gjorde med tanke på dagens litteratur som beskriver odlingar som 
obefintliga eller omoderna. Med analysens resultat i hand får jag en ny bild av 
villaträdgårdarnas köksväxtodlingar under 1960–1970 talet. Odling av köksväxter förekom i 
majoriteten av fotografierna under båda årtalen. Potatis var vanligt att odla och träd och 
buskar har kunnat ses odlingsytorna. Placeringen av köksväxtodlingen var oftast belägen på 
baksidan av villorna och storleken uppskattas vara oftast mindre än halva tomtens yta. Men 
under de 15 år som går mellan 1961 och 1976 sker det några förändringar. 1976 minskar 
utsträckningen av köksväxtodlingar. Potatis är fortfarande vanligt att odla men det blir också 
tydligare att se att det också odlas andra grödor. Det blir vanligare att ha köksväxtodlingen på 
framsidan av villan och odlingen minskar i storlek. Förekomsten av solitära träd och buskar 
som är placerade i odlingen minskar.  
 
Köksväxtodlingarna i villaträdgårdarna förändras mellan åren som studeras, vilket jag trodde 
skulle ske. Förändringen kan bero på att ju längre åren går mot dagens samhälle, går odlingen 
från en nödvändighet till nöje. Att de minskar i storlek kan möjligen bero på att fler villaägare 
inte hade tid att odla och samtidigt utföra lönearbete utanför hemmet. Varför fler odlingar 
hamnar på framsidan på 1970-talet kan jag inte dra någon större slutsats om. Några av de 
trädgårdar som har odlingen på framsidan har inte möjlighet att ha den någon annanstans på 
grund av villans placering i den bakre delen av tomten. Placeringen av odlingen påverkas 
självfallet av placeringen av villan.  
 
Förekomsten och minskningen av solitära träd eller buskar i odlingsytorna är ett intressant 



 

 

 

 37 

resultat. Varför villaägare överhuvudtaget hade detta i odlingsytorna kan vara svårt att förstå. 
Träd och större buskar kräver mycket vatten och rötter kan sträcka sig långt och hindra andra 
grödors utveckling under jord. Att förekomsten minskar kan bero på att trädgårdsägare blev 
upplysta om detta. För att kunna dra större slutsatser om detta skulle flera källor behöva 
kompletteras.  
 
Med hänsyn taget till källkritiska aspekter rörande användning av fotografier i historiska 
studier, finner jag stor potential i flygfotografier som källa. De flygfotografierna som 
studerats och beskrivits i uppsatsen anser jag vara till stor del en avbildning av verkligheten, 
vilket Tinkler (2013) menar är en fråga man måste ställa sig vid användning av fotografier 
som källmaterial. De som äger fastigheterna som fotograferas i bildserierna, verkar inte ha 
kännedom om att deras hus och trädgårdar ska fotograferat vid tillfället. I de flygfotografier 
som visar människor på bild, ser många ut att vara förvånade över att de möts av ett flygplan. 
Denna aspekt ger det en möjlighet för betraktaren att se hur trädgårdarna faktiskt såg ut, utan 
någon försköning av bilderna. Att flygfotografierna är tagna under vad som bedöms vara 
under vår och sommarhalvåret är en annan aspekt att ta in. Fotografier som är tagna under 
denna period av året gör det lättare men det kan också vara svårare att se vad som finns i 
trädgårdarna.  

Det är lättare att känna igen köksväxtodlingarna under vår-och sommarperioden för att odlade 
grödor har oftast mest växtkraft då. Men det kan också försvåra i de fall som träd med stora 
lövkronor står i fotografiets förgrund och då skymmer en möjlig odlingsyta. Identifierandet 
av köksväxtodlingar på flygfotografier skulle ändå troligtvis vara svårare om trädgårdarna var 
fotograferade under vinterperioden. Då är oftast ettåriga grödor som ska ätas eller lagras 
skördade och skulle därför inte kunna ses i bild. Om det skulle vara snö på marken skulle det 
också kunna dölja odlingsytan. Bekymret med träd som skymmer eventuella odlingsytor 
skulle flygfotografier fotograferade på hösten kunna lösa, då många träd fäller sina löv.  
 
Flygfotografierna som används i bildanalysen är tagna snett uppifrån och i många fall är inte 
hela trädgården tillhörande villorna med i bild. Mycket information om trädgårdarna kan 
därför döljas bakom byggnader eller utanför bild. Aspekten gör att det inte går att få en 
korrekt helhetsbild av trädgårdar med bara flygfotografiet som källa. I jämförelse med 
fotografier tagna från marken anser jag att flygfotografiet ger mer information om 
trädgårdarna. Med hjälp av fågelperspektivet får den som tolkar en större överblick som inte 
går att fånga i på annat sätt att fotografera.  

Detaljer i trädgårdarna som exempelvis växtinnehåll är dock svårare att tolka på 
flygfotografier. För att kunna tolka växtinnehåll felfritt krävs det att fotografierna är av god 
kvalité och att den som studerar bilderna har goda förkunskaper om hur olika grödor ser ut 
och hur en urskiljning kan ske från andra typer av grödor. I bildanalysen har antaganden av 
växtinnehåll har gjorts men för att kunna styrka det jag tror jag ser i fotografier skulle en 
komplettering av andra källor behövas.  
 
I bildanalysen används ett större antal flygfotografier från båda årtalen, vilket stärker 
flygfotografiets potential som historisk källa. Genom att använda många fotografier ger det 
en möjlighet att se om något faktiskt var förekommande och inte bara en lyckoträff. I 
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processen av att gå igenom flertal fotografier tränar också ögat på att lägga märke till 
information som syns i bild, vilket lättare ha förbipasserat vid en tolkning av några få 
fotografier. I analysen tolkades totalt cirka 80 fotografier från båda årtalen i bildanalysen, 
vilket har gett ett kvantitativt underlag i fallstudiens trädgårdar. Om jag hade studerat ännu 
fler fotografier hade det gett mig möjligheter att dra ännu större slutsatser.  
 
Resultatens tillförlitlighet och relevans 
Många aspekter kan vara möjliga till varför resultatet av min bildanalys ser ut som det gör. 
Trots att flygfotografiet kan anses vara en verklighetstrogen bild behövs en kritisk blick på 
min bildanalys. Analysen har utgått från tolkningar utifrån mig själv, min förförståelse och 
kunskapsbas. Om någon annan skulle analysera fotografierna skulle de kanske tolkas på ett 
annat sätt och eventuellt fått fram ett annat resultat, men det behöver inte betyda att det skulle 
bli ett bättre resultat. Eftersom jag som tolkar bilderna har förkunskaper i trädgårdsyrket 
bedömer jag ändå att jag kan se mer detaljer i trädgårdsämnet i jämförelse med personer utan 
den förkunskapen. Oavsett synpunkten om förkunskapens betydelse anser jag att det är svårt 
att dra för stora slutsatser med endast min personliga tolkning av fotografierna, men 
flygfotografiet är ett mycket värdefullt material i kombination med andra metoder och 
material som exempelvis inventeringar.  
 
Att uppskatta storlek på köksväxtodlingen med endast flygfotografi som källa har varit svårt. 
Flygfotografierna visar ingen skalstock vilket gör att det bara går att uppskatta storleken med 
ett ungefärligt ögonmått. I och med att storlekarna varierar mycket under 1976 hade det varit 
intressant att kunnat kategorisera in dem i flera underkategorier, vilket jag inte hittade någon 
bra metod för att göra med endast flygfotografiet till hjälp. Kvalitén i fotografierna från 1961 
och 1976 skiljer sig också. Bilderna från 1976 är i högre upplösning vilket gör det enklare att 
zooma in och analysera dessa. Resultatet som visar att det odlades mycket potatis 1961 
kanske är korrekt men det kan likaså vara så att fotografiets kvalité hämmar möjligheten att 
utskilja fler grödor. Hur nära fotografiet är taget verkar också variera mellan åren. Bildserien 
från 1961 ser ut att vara tagna längre ifrån trädgårdarna än 1976. Fotografiets förutsättningar 
kan ha påverkat resultatet av bildanalysen. 

De flesta av de analyserade trädgårdarna som är fotade år 1961 är inte exakt samma 
trädgårdar som återkommer 1976. Det gör att jag inte kan dra kvantitativa slutsatser om 
utvecklingen av de enskilda trädgårdar som fotograferats. I stället får resultatet ses som en 
översiktlig bild av en rådande trend. 
 
Eftersom min undersökning är geografiskt avgränsad till villaområden i Mariestad 1961 och 
1976 kan bildanalysens resultat självfallet inte motsvara in hur det såg ut i resten av Sveriges 
villaträdgårdar under tidsperioden. Möjligtvis skulle resultatet se annorlunda ut vid analys av 
flygfotografier tagna i annan ort, på landsbygden eller i en storstad som exempelvis 
Stockholm. Däremot kan min fallstudie berätta en mikrohistoria om just dessa 
villaträdgårdars köksväxtodlingar i Mariestad år 1961 och 1976. 
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Fortsatt forskning 
Jag anser att det finns stora möjligheter för fortsatt forskning med både flygfotografi som 
historisk källa och om köksväxtodling på 1960- och 1970-talet. För få en bredare kunskap om 
förekomsten och utvecklingen av köksväxtodlingar i villaträdgårdar under 1960- och 1970-
talen kan framtida forskare eller studenter komplettera mitt arbete och resultat med olika 
inriktningar, metoder och källor. Tidsperioden 1960- och 1970-talet är fortfarande inte så 
länge sedan vilket ger en chans att göra en fördjupad studie med exempelvis intervjuer som 
källmaterial. Genom att intervjua personer med personliga kopplingar till villaträdgårdarna 
som fotograferas möjliggörs ett bredare kunskapsunderlag om hur förekomsten och 
utveckling av köksträdgårdarna såg ut under tidsperioden. Jämförelser med nutida 
flygfotografier eller nutidens drönare skulle också kunna komplettera resultatet. För att få en 
bättre uppfattning om storleken på köksväxtodlingarna skulle nutida fältuppmätningar av 
tomtens gräns vara ett kompletterande källmaterial.  
Bildserierna som studerats i detta arbete är digitalt fotograferade. ArkivDigital har också 
bildserier som är råkopior och dessa fotografier har inskannade baksidor. På baksidan står det 
ibland fakta om fastigheten som är fotograferad med adress och namn. Det ger en möjlighet 
att identifiera huset och komplettera med mer källmaterial. 

Det skulle också vara intressant att jämföra resultatet i min fallstudie med andra resultat från 
andra orter, landsbygder eller städer under 1960-1970talen. Det skulle också vara intressant 
att se en jämförelse över fler tidsperioder.  

Flygfotografier ger möjligheter studera och komplettera annan forskning. Den mängd 
flygfotografier som har tagits över Sverige över flera tidsperioder ger ett stort utrymme att 
studera Sveriges historia i ett brett spektrum av arkitektur, landskap, natur, jordbruk, 
trädgård, stadsplanering och säkert mycket mer.  
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Sammanfattning 
Uppsatsen studerar och undersöker flygfotografi som källmaterial och i en fallstudie 
analyseras flygfotografier tagna på villaträdgårdar i Mariestad åren 1961 och 1976. Målet 
med bildanalysen är att studera köksväxtodlingar i trädgårdarna som syns i bild. Tillsammans 
med fallstudien undersöks flygfotografiets potential och begränsningar som historiskt 
källmaterial. Arbetet inleds men en bakgrundsbeskrivning av att dagens tillgänglighet av 
fotografier på digitala arkiv. Ett av de digitala arkiven är släktforskningsföretaget 
ArkivDigital som har sedan 2018 gjort det enklare att se deras arkiverade samling av 
flygfotografier. Bakgrundsbeskrivningen behandlar också vad dagens trädgårdslitteratur och 
samtida litteratur från tidsperioden, beskriver köksväxtodlingen förekomst och utveckling 
under 1960 och 1970 talet. Bilden som anges ger en otydlig bild av hur det faktiskt var. 
Studien utgår från ett antikvariskt perspektiv med en utgångpunkt av att villaträdgårdar är ett 
historiskt kulturarv. Ett sätt att bevara dessa är kunskapsuppbyggnad. Kunskapsläget om 
dessa typer av trädgårdar är idag bristfällig och därför vill studien bidra med en ökad kunskap 
inom ämnesområdet. 

Metoden och källmaterialet i arbetet utgörs av en översiktlig litteraturstudie och två 
bildanalyser av flygfotografier som källmaterial. Litteraturstudien görs för att få en 
uppfattning om det som ska undersökas. Bildanalysen utförs av 48 flygfotografier 
fotograferade 1961 och 50 flygfotografier år 1976. Bilderna som studeras har hittats på 
Arkividgital.se. Syftet med arbetet är att öka kunskapen om köksväxtodling under 
tidsperioden 1960–1970-talet. Ett mål är också att inspirera andra forskare och studenter att 
använda flygfotografier som historisk källa. 
 
Undersökningen i arbetet är uppdelad i fem delar. Första delen hanterar tidigare forskning 
och kunskap om fotografi och flygfotografi som historisk källa. Populärvetenskaplig litteratur 
och samtida artiklar som behandlar köksväxtodlingen i villaträdgårdar under 1960–1970-talet 
beskrivs också. I andra delen presenteras metoden för bildanalysen och redogör för hur 
fotografierna har behandlats. Bildanalysen utgår från framtagen en mall för att kunna 
kategorisera informationen om köksväxtodlingarna som syns i bild. Samtidigt som 
informationen samlas in i kategorier utmanar jag mig själv och flygfotografiets potential att 
se mer information om köksväxtodlingarna. 

I tredje och fjärde delen av undersökningen presenteras fallstudien av två bildanalyser som 
genomförs av flygfotografier från Mariestads villaområden. Frågeställningarna som är 
ledande är: I vilken utsträckning förekom köksväxtodling på 1960 och 1970-talet, hur såg de 
ut och skedde det någon förändring över tid? och vilken potential finns det i flygfotografier 
som källa? Vad finns det för möjligheter och svårigheter?  

Första bildanalysen beskriver flygfotografierna fotograferade år 1961 och den andra av 
flygfotografierna från 1976. Här presenteras bildanalysernas resultat från den framtagna 
mallen tillsammans med bildexempel. I bildanalyserna presenteras information om hur 
många trädgårdar som har köksväxtodlingar, dess placering och storlek och om det finns 
solitära träd eller buskar i odlingsytan. Annan information om köksväxtodlingarna som 
upptäcks som exempelvis växtinnehåll samt flygfotografiets begränsningar och möjligheter 
presenteras i löpande text. I femte delen av undersökningen sammanfattas resultatet från de 
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två bildanalyserna från år 1961 och 1976 och resultaten ställs mot varandra för att studera 
likheter och skillnader. Ett exempel tas upp av en trädgård som återkommer i båda 
bildanalyserna från 1961 och 1976 presenteras som en unik möjlighet att se en specifik 
skillnaden och likheter mellan årtalen. 

Resultatet av bildanalyserna bekräftar att det förekom köksväxtodling i villaträdgårdar under 
både 1961 och 1976. Av de 48 bilder på trädgårdar som analyserats från år 1961 hade 63 
procent en köksväxtodling på tomten. Av 50 bilder 1976 visar 54 procent av de analyserade 
bilderna att det fanns köksväxtodlingar i trädgårdarna. Det betyder att under både 1961 och 
1976 hade mer än hälften av trädgårdarna köksväxtodlingar men förekomsten minskar med 
nio procent mellan 1961 och 1976. I bildserien från 1961 kan 80 procent av odlingarna tolkas 
vara mindre i storlek än halva tomtens yta. 1976 tolkas alla köksväxtodlingar vara mindre än 
halva tomtens yta. Resterande 20 procent av köksväxtodlingarna 1961 kan tolkas vara större 
storlek än halva tomtens yta. Båda årtalen visar på att nästan alla köksväxtodlingar är mindre 
i storlek än halva tomtens yta. Den stora skillnaden är under 1961 då det finns (20 procent) 
odlingar som kan tolkas vara större än halva tomtens yta. I bildserien från 1976 ser det ut som 
om odlingarna varierar mer i storlek. Det finns både mindre och större odlingar i jämförelse 
med varandra och i jämförelse med köksväxtodlingarna år 1961.  
 
Placeringen av köksväxtodlingarna under både 1961 och 1976 är oftast i huvudsak belägen på 
baksidan av villan. Den stora förändringen mellan årtalen är att det 1976 finns 23 procent 
köksväxtodlingar som enbart är belägna på framsidan, vilket inte går att se 1961.  

Under båda årtalen finns de odlingar som finns placerade på flera ställen runt omkring 
huvudbyggnaden. 1961 är 17 procent av köksväxtodlingarna som i huvudsak placerade på 
baksidan också placerade på framsidan av villan. Åtta procent har odlingen förutom på 
baksidan också den placerad på kortsidan. 1976 är sex procent av köksväxtodlingarna på 
baksidan också placerade på framsidan samt sex procent som är placerade på kortsidan. 
Dessa köksväxtodlingar sträcker sig hela odlingsytan till framsidan eller så finns det flera 
odlingsytor i trädgården och att en av dem är placerad på framsidan respektive kortsidan. 
Möjligen kan resultatet år 1961 säga att de fanns större odlingsytor i trädgårdarna och därför 
är de automatiskt placerade på flertal ställen i trädgården i jämförelse med 1976 då 
köksväxtodlingarna minskar. 

Att ha solitära träd eller buskar placerade i köksväxtodlingarna kan man se under båda årtalen 
men antalet minskar mellan åren 1961 och 1976, vilket innebär att det ovanligare att se träd 
eller buskar i odlingarna 1976 än tidigare år. Odling av potatis kan fallstudien bekräfta vara 
vanligt förekommande både 1961 och 1976. Potatisodlingar dominerar år 1961 medan år 
1976 kan fler grödor än bara potatis urskiljas växa i köksväxtodlingarna. Det tyder på att det 
blir vanligare att odla flera sorters grödor 1976. 

I det specifika fallet i studien där samma trädgård är fotograferat under båda årtalen 
konstateras det att köksväxtodlingen är placerad på baksidan av villan 1961 och fortsätter 
vara det 1976. På 15 år minskar odlingens storlek och 1976 går det att urskilja fler sorters 
grödor växa i ytan än 1961 då potatisodlingen dominerar. 
 
I slutdiskussionen diskuteras flygfotografiets möjligheter och begränsningar och resultatet av 



 

 

 

 42 

bildanalysen. Köksväxtodlingar förekom under de båda årtalen men en förändring sker på de 
femton år som går mellan 1961 och 1976. Mycket information går att se i flygfotografierna 
men det är samtidigt svårt att få en uppfattning om detaljer och vissa element kan endast 
beskrivas som tolkningar och gissningar. För att styrka informationen som flygfotografiet ger 
i arbetet beskrivs framtida kompletteringar av andra metoder och källmaterial.  
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- Figur 4. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 31 (AID: 
v969873.b31) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 5. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 16 (AID: 
v969873.b16) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 6. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 12 (AID: 
v969873.b12) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 7. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 28 (AID: 
v969873.b28) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 8. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 13 (AID: 
v969873.b13) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 9. Fotografi,  AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 17 (AID: 
v969873.b17) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-02-25] 

- Figur 10. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 20 (AID: 
v969873.b20) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 11. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 8 (AID: 
v981582.b8) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 12. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 11 (AID: 
v981582.b11) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 13. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 29 (AID: 
v981582.b29) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 14. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 6 (AID: 
v981582.b6) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 15. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 43 (AID: 
v981582.b43)  Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 
 Figur 16. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 46 (AID: 
v981582.b46) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 17. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 16.  (AID: 
v981582.b16) [Hämtad 2020-03-08] 

- Figur 18. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 27 (AID: 
v981582.b27) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 19. Fotografi, AB Stockholms Aero 4801–6400 F:6376_O (1961) Bild 12 (AID: 
v969873.b12) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 20. Fotografi, Svenska Aero-Bilder B:XXXX B:2466_O (1976) Bild 33 (AID: 
v981582.b33) Källa: ArkivDigital.se[Hämtad 2020-03-01] 

- Figur 21. Diagram av fotografier som visar trädgårdar med köksväxtodling 1961 och 1976 
Curtis R 8 Mars 2021.  

- Figur 22. Diagram av köksväxtodlingarnas storlek 1961 och 1961. Curtis R 8 Mars 2021. 
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- Figur 23. Diagram av köksväxtodlingarnas placering 1961 och 1976. Curtis R 8 Mars 2021.  
- Figur 24. Diagram av köksväxtodlingar med träd eller buskar i odlingsytan. Curtis R 8 Mars 

2021. 
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Bilaga 1. Förundersökning av bildmaterial och bildanalys 
Här presenteras förundersökning av Arkivdigitals flygfotografier och bildanalys.  
 
Flygfotografierna som är tillgängliga hittas i ArkivDigitals kartsökning, vilket är en interaktiv 
datafunktion för betalande medlemmar av hemsidan. Under kategorin “Flygfoton” ses en 
digital karta över Sverige. Här har jag sökt efter staden Mariestad på kartan genom att zooma 
in på det geografiska området. Adresser går inte att skrivas i någon sökfunktion, så här 
behöver man veta vad det är man letar efter och var det ligger. När man har zoomat in syns 
flera olika symboler med olika betydelser.  

 
Figur 1: Skärmbild över Mariestad i Arkivdigital.se kartfunktion. Röd markering visar flygplanssymboler. Blå markering visar husmarkörer. 
(Arkivdigital.se) 

Symbolerna som liknar flygplan visar ett ungefär område som har fotograferats. Vid varje 
flygplan finns det ett antal fotografier i en eller flera bildserier. Varje bildserie har ett eget 
namn, information om hur många bilder som är med i bildserien, vilket företag som har 
fotograferat och vilket år. Uppgifterna syns när muspilen ligger över symbolen.  
 
Flygplansymboler visar ofta på två bildserier. Den ena slutar på bokstaven R och den andra 
på O. Bokstaven R står för “råkopior”, vilket är fotografier som är inskannade som 
papperskopior. Bokstaven O står för digitalt fotograferade, dessa är negativ som har 
fotograferade direkt till datorn. Råkopiorna är generellt i sämre kvalité än de som är digitalt 
fotograferade. De flesta bildserier man ser vid en flygplanssymbol är samma fotografier fast 
då alltså två varianter, men i vissa fall är det olika bilder. Alla fotografier har ett eget 
nummer, i form av den ordning de ligger i bildserien. Symbolerna som liknar ett hus visar på 
att en medlem som har använt programmet har kunnat identifiera en plats som fotograferats. 
Personen i fråga har då kunnat markera var fotografiet är taget i efterhand. När en hel 
bildserie har tittats igenom ändrar flygplanssymbolen färg till blå vilket gör det enklare att 
hålla reda på det man har sett och inte. Flygfotografierna går att ladda ner till datorn som 
PNG. Filer men bäst kvalité för inzoomning är de som ligger tillgängliga online. 
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Förundersökning av bildanalys  
Min förundersökning av bilderna börjar med ett genomsökande av bildserier fotograferade i 
Mariestad, här söker jag efter bildserier fotograferade nära hus och trädgårdar och som 
representerar ett villaområde. I Mariestad finns det fotografier från år 1959 och senast 1982. 
Efter att ha sökt efter områden på kartan exempelvis Stockholm, finns det andra årtal 
fotograferade. De flesta fotografierna tagna i Mariestad är fotograferade antingen 1961 eller 
1976. 

 

                
Figur 2. Skärmbild över kartan där bildserie F:6376_O finns. 
Källa: Arkivdigital.se                                                              

 
Bildserier F:6376_O och F:6376_R från år 1961 hittas på kartan i hörnet av Bergsgatan och 
Vegagatan i nordöstra delen av Mariestad. 48 bilder finns att se här. Råkopiorna har också en 
baksida scannat och omfattar istället av 86 bilder.  
 
Bildserie: B:2466_O och B:2466_R från år 1976 hittar jag vid Viktoriagatan/ 
Stockholmsvägen i östra delen av Mariestad. I det här fallet ligger inte råkopiorna exakt 
samma ordning som de digitaliserade.  

 
 
 

 

 
 

Figur 3. Skärmbild över kartan där bildserie B:2466_O 
finns. Källa: Arkivdigital.se 
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Bilaga 2. Använd mall för bildanalys år 1961 
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Bilaga 3. Använd mall för bildanalys år 1976.

 

 

 


