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The complexed carpet beddings of the 19th century: 
A historical study of Swedish carpet beddings with a starting point based in the 
Disponentparken, Grängesberg. 
 
ABSTRACT 

The theme of this historical study is based on an enquiry from the Disponentparken located in 

Grängesberg. They wish to know more about historic carpet beddings that existed in the park 

around the late 19th century and beginning of the 20th century, in hope of recreating a similar 

carpet bedding in the future. It was during the second half of the 19th century some of the 

most complexed flower arrangement called carpet beddings became a part of the Swedish 

garden design. They featured new exotic plants that been discovered through exploration all 

over the world and were planted in advanced symmetric formations brought back from the old 

symmetric styles of the garden history design or influenced from the ideals of the interior 

design during that time. There’s a lack of knowledge in contemporary literature about historic 

carpet beddings in Sweden. Through a literature studies of garden handbooks and research of 

historic archive material of garden journals from second half of the 19th century, this study 

examines the Swedish carpet beddings during that period. The result of the study 

demonstrates a compilation with examples of formations and plant materials of Swedish 

carpet beddings. It also gives a historic background of the time to help understand why the 

carpet beddings became a popular flower arrangement in private gardens and public parks in 

Sweden during the second half of the 19th century. To help the Disponentparken get more 

specific knowledge of the historic carpet beddings in the park, a picture analysis of two 

photographs picturing some of the old carpet beddings in the park has been made. The 

analysis together with the knowledge that been collected about Swedish carpet beddings in 

general, aims to give grounds for a future plantation of a historic carpet bedding in the 

Disponentparken and for other historic gardens in Sweden. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Idén till mitt arbete grundar sig i en förfrågan från Disponentparken i Grängesberg, Dalarna 

som har en önskan om att få hjälp med att finna kunskap kring tapetgrupper som tidigare 

förekommit i parken. Disponentparken uppkom i slutet av 1800-talet och ligger i västra 

delarna av orten Grängesberg. Den uppfördes i samband med den tillhörande 

disponentbostaden och var en del av gruvsamhällets storhetstid vid den här tiden. Utifrån 

arkivmaterial som återfunnits i disponentbostaden har det framkommit att olika tapetgrupper 

tidigare varit planterade i parken runt slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Parken har 

idag tankar om att återskapa en liknande tapetgruppsplantering i en rundel som dekorerar 

entrén till disponentbostaden. 

Med en utgångspunkt att försöka svara på förfrågan från Disponentparken kom idén om att 

utforska tapetgrupper inom den svenska trädgårdskonsten som mitt examensarbete i 

kandidatutbildningen trädgårdens- och landskapsvårdens hantverk vid Göteborgs universitet. 

Genom en undersökning kring ämnet i en tidigare kurs under utbildningen och samtal med 

min handledare, har det framgått att det är ett ganska outforskat ämne där det idag saknas 

detaljerad forskning kring tapetgruppernas utveckling och utformning i Sverige. 

Undersökningen är fokuserad på att sammanställa kunskap om svenska tapetgrupper under 

andra delen av 1800-talet. Genom litteraturstudier och arkivmaterial kommer tapetgruppernas 

utformning av både mönster och växtmaterial, samt en historisk bakgrund av tiden och 

stilidealen inom svenska trädgårdskonsten att undersökas och lyftas fram. Tanken är att den 

samlade kunskapen ska ligga till grund för en bildanalys av fotografier på historiska 

tapetgrupper i Disponentparken. Tillsammans ska sammanställningen och bildanalysen 

fungera som ett kunskapsunderlag för en framtida plantering av en historisk tapetgrupp i 

Disponentparken och även för möjligheten att återskapa tapetgrupper i andra historiska 

trädgårdsanläggningar i Sverige. 

1.2. Tidigare forskning- och kunskapsläge 

Enligt Catharina Nolin, konst- och arkitekturhistoriker, har trädgårdskonsten under 1800-

talets andra hälft en ganska outforskad bakgrund då tiden framstått som obetydlig inom den 

svenska trädgårdskonsten i tidigare forskning (Bengtsson 2000, ss. 247-249). Nolin nämner 

att mycket av det som uppkom inom trädgårdskonsten under den här perioden har gått 

förlorat, där exempelvis tapetgrupper har ersatts i många anläggningar med mer härdigt och 

lättskött växtmaterial (Bengtsson 2000, s. 279). Även om det var över 20 år sedan Nolin skrev 

att det var en ganska outforskad period, har det inte återfunnits någon nyare forskning som 

specifikt går in på svenska tapetgrupper och deras historia. Tapetgrupper har bara omnämnts 

kortfattat i en del tidigare forskning inom ämnet trädgårdshistoria. 

Landskapsarkitekten Eivor Bucht lyfter i sin doktorsavhandling från 1997, Public parks in 

Sweden 1860-1960: the planning and design discourse, att tapetgrupper kunde förekomma i 

offentliga parker under andra delen av 1800-talet. Bucht (1997, s. 64) ger ingen detaljerad 

förklaring kring tapetgruppernas utseende mer än att deras mönster byggde på en symmetrisk 

utformning kopplad till tidigare geometriska stilideal inom trädgårdskonsten. Bucht (1997, s. 
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65) hänvisar till att exempel på tapetgrupper går att återfinna i boken Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 av Erik Lindgren, Georg Löwegren och Axel Phil. 

Catharina Nolin har i sin doktorsavhandling Till stadsbornas nytta och förlustande. Den 

offentliga parken i Sverige under 1800-talet, gett en kortare introduktion till tapetgrupperna. 

Nolin (1999, ss. 116-119) nämner också att tapetgrupper var ett vanligt inslag i den offentliga 

parkens utformning under 1800-talets andra hälften och berättar lite kring deras mönster och 

växtmaterial. I avhandlingen framkommer två bildexempel av tapetgrupper, den ena bilden 

visar tapetgrupper i Karl Johans park i Norrköping runt sekelskiftet och den andra ett ritat 

exemplar av tapetgrupper som anlades i Svenska trädgårdsföreningens trädgård år 1860. 

Nolin (1999) ger dock ingen fördjupad beskrivning om tapetgruppernas mönster och 

växtmaterial, samt ingen förklaring kring hur de blev en del av 1800-talets trädgårdsmode. 

Anna Lindgren som är forskningssamordnare vid Gävles järnvägsmuseum, skrev år 2020 sin 

licentiatavhandling Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under 

stambanornas första tid. Lindgren (2020) använder inte ordet tapetgrupp i sin avhandling, 

men det uppkommer att en rundel var ett vanligt gestaltningsmoment framför stationshusen, 

samt privata trädgårdar och parker under andra delen av 1800-talet. I avhandlingen 

framkommer inte någon detaljerad beskrivning av mönster och växtmaterial som skulle kunna 

koppla rundlarna till tapetgrupper, vilket gör det till en svår källa att använda i den här 

undersökningen. 

Tapetgrupper omnämns även i examensarbeten både på master- och kandidatnivå i samband 

med arbeten som varit inriktade på trädgårdshistoria och trädgårdskonsten under 1800-talets 

andra hälft. Examensarbetarnas hänvisningar till källor i samband med texten kring 

tapetrupper har vidare utforskats till den här undersökningen för att finna kunskap om 

tapetgrupper i Sverige. 

1.3. Problemformulering 

Som framkommer av Catharina Nolin är trädgårdskonsten under andra halvan av 1800-talet i 

ringa mån utforskad och mycket av dåtidens trädgårdskonst har gått förlorad (Bengtsson 

2000, ss. 247-249). Det finns en saknad av samlad och djupgående kunskap om svenska 

tapetgrupper inom den svenska trädgårdskonstens historia. Min handledare har lyft samma 

problematik utifrån sitt pågående arbete i projektet Kunskap som växer vid 

Hantverkslaboratoriet på Göteborgs universitet och som handlar om att lyfta saknad kunskap 

om svenska blomsterplanteringar med fokus på 1800-talets grupper och tapetgrupper. 

I dagens samhälle har tankar kring hållbarhet lett till att annueller av ettåriga blomster- och 

bladväxter hamnat i skymundan av mer hållbart växtmaterial så som perenner. Det var en 

trend som redan började ta vid mot slutet av 1800-talet, där det tidigare växtmaterialet i form 

av annueller och exotiska utplanteringsväxter som kunde förekomma i tapetgrupper, började 

bytas ut i samband med trädgårdskonstens förändrade gestaltningsuttryck. Det historiska 

växtmaterialet som förekom i tapetgrupper i Sverige under andra hälften av 1800-talet har ett 

starkt kulturhistoriskt värde i samband med bevarandet av historiska trädgårdar. Kunskap om 

tapetgrupperna har både en betydande del inom det materiella kulturarvet i form av det 

historiska växtmaterialet och det immateriella kultarvet genom trädgårdsmästarens 

hantverkskunskaper som framkommer i skötseln och utformningen av tapetgrupperna. 

Betydelsen av att få mer kunskap kring tapetgruppernas utformning bidrar därmed till mer 
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kunskap om både vårt kulturarv och den svenska trädgårdshistorian. Det skapar även en 

möjlighet för Disponentparken att i framtiden kunna återskapa en tapetgrupp utifrån ett 

historiskt och autentiskt växtmaterial som bidrar till ett kulturhistoriskt värde i parken. 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att det ska leda till mer kunskap om tapetgrupper i Sverige 

under 1800-talets andra hälft, samt om tapetgrupper som anlades i Disponentparken runt 

slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Tanken är att undersökningen ska fungera som ett 

kunskapsunderlag som Disponentparken kan ta hjälp av inför en framtida plantering av en 

tapetgrupp med kopplingar till historiska tapetgrupper som tidigare förekommit i parken. 

Målet med undersökningen är också att bidra med mer kunskap om tapetgrupper generellt i 

Sverige vid den här tiden, hur de blev en del av den svenska trädgårdskonsten samt deras 

utformning av mönster och växtmaterial. Resultatet kan därmed även vara ett hjälpmedel 

inför framtida rekonstruktioner av tapetgrupper i andra historiska trädgårdsanläggningar i 

Sverige. 

Frågeställningar: 

Hur såg tiden ut och vilka stilideal varade vid tapetgruppernas uppkomst och storhetstid under 

andra delen av 1800-talet? 

Vilket växtmaterial och mönsterformationer kunde förekommit bland tapetgrupper i Sverige 

under andra delen av 1800-talet? 

Vilket växtmaterial och mönsterformation kunde tapetgrupper i Disponentparken bestått av 

under slutet av 1800-talet, början på 1900-talet? 

1.5. Avgränsningar 

Undersökningens fokus ligger på andra halvan av 1800-talet, eftersom det var under denna 

perioden tapetgrupperna hade sin storhetstid och kom att prägla många olika 

trädgårdsanläggningar i det svenska samhället. I den historiska bakgrunden framhävs främst 

blomsterplanteringarnas förändring under 1800-talets andra hälft och mindre fokus har lagts 

på övriga element inom svenska trädgårdskonstens gestaltning. 

Listan över växtmaterial som kunde förekomma i tapetgrupper i bilaga 1, har enbart 

växtmaterial kopplat till planteringar som beskrivs med benämningar som tolkats som andra 

begrepp för tapetgruppsplanteringar utöver benämningen tapetgrupp (se under ”1.9. Begrepp 

och begreppsproblematik”). I flera förstahandskällor förekommer förslag till tapetgrupper 

som är tagna från parker i England och det lyfts även fram mönsterformationer från utländsk 

litteratur, där det framgår att mycket av det tillhörande växtmaterialet ännu inte fanns 

lättillgängligt i Sverige vid den tiden. Därmed har det växtmaterialet inte tagits med i 

växtlistan, då undersökningen är inriktad på att lyfta växter som kunde förekomma i svenska 

tapetgrupper. En avgränsning har också gjorts där tidiga vårblommor uteslutits från växtlistan. 

När det gäller Disponentparken så har det varit svårt att finna källor om parkens historia och 

tidigare utseende. En begränsning från en fördjupning om parkens historia har därmed gjorts, 

då fördjupning om parkens historia inte anses nödvändig för att kunna besvara på 

Disponentparkens förfrågan. En fördjupning skulle också innebära en djupdykning i lokala 
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arkiv vilket kräver en för stor tidsomfattning än vad som funnits möjlighet till i kombination 

med övriga frågeställningar i undersökningen. 

2. Metod och material 

2.1. Metoder 

För att svara på frågeställningarna har flera metoder använts i undersökningen. Den första och 

andra delen av resultatet som lyfter den historiska bakgrunden och tapetgrupper i Sverige, 

bygger på en litteraturstudie och undersökning av arkivmaterial. I litteraturstudien har 

förstahandskällor utforskats från andra delen av 1800-talet bestående av trädgårdshandböcker. 

Andrahandskällor från 1990-talet och framåt har också undersökt, med utgångspunkt i 

tidigare trädgårdshistorisk forskning och undersökning. Arkivmaterialet har bestått av olika 

trädgårdstidskrifter från 1800-talets andra hälft. 

Den tredje och sista delen av resultatet handlar om Disponentparken och dess historiska 

tapetgrupper. Bakgrunden som ger en kort introduktion om parkens historia och 

nulägesbeskrivning grundar sig på ett platsbesök och en intervju med verksamhetschefen för 

Grängesberg Disp Park AB, samt undersökning av arkivmaterial, artiklar, skönlitteratur och 

opublicerad dokumentation som återfinns i disponentbostaden. Arkivmaterialet består av två 

ritningar med gestaltningsförslag till parken från slutet av 1800-talet och fotografier av 

parkens tidigare utseende. 

För att få fram mer kunskap om de historiska tapetgrupperna i parken har även en bildanalys 

utförts av två fotografier som återfunnits bland arkivmaterialet i disponentbostaden, 

fotografierna visar två olika tapetgruppsplanteringar som förekommit i parken. Bildanalysen 

utgår inte från någon specifik analysmetod utan tolkningarna bygger på kunskapen som 

framkommit under första och andra delen av resultatet, mina förkunskaper från 

kandidatutbildningen trädgårdens- och landskapsvårdens hantverk, samt samtal med min 

handledare. 

2.2. Teoretiskt förhållningssätt 

Som en del av min utbildning inom kulturvård kommer det här arbetet att utgå från ett 

kulturvårdsperspektiv med inriktning på trädgård, där källmaterialet kommer granskas utifrån 

tankar om att bevara vårt kulturarv kopplat till historiska trädgårdsanläggningar. Maria Flinck 

skriver i Historiska trädgårdar: Att bevara ett föränderligt kulturarv att ”Historisk kunskap är 

grunden för alla åtgärder i historiska trädgårdar oavsett vilken typ av anläggning det gäller” 

(Flinck 2013, s. 81.). Kulturvårdsperspektivet utgår därmed från att studera tapetgruppernas 

betydelse inom den svenska trädgårdshistorian och hur de kan framhäva ett kulturhistoriskt 

värde i historiska trädgårdsanläggningar. 

Kulturvårdsperspektivet utgår delvis från Icomos Florens-deklaration den 15 december 1982 

om bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker och landskap 

som förespråkar för betydelsen av bevarandet av historiska trädgårdsanläggningar och deras 

växtmaterial. Det immateriella kulturarvet är också en del av kulturvårdsperspektivet, då 

tapetgrupper påvisade det stora hortikulturella modet som uppstod under andra delen av 1800-

talet och som krävde en stor kunskap hos trädgårdsmästaren i både utformningen och 

utförandet av en tapetgrupp vad gällande växtmaterialet och dess komposition, samt skötseln 
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för att bibehålla tapetgruppernas mönster. Tolkningarna av materialet grundar sig också 

utifrån ett praktiskt perspektiv med avstamp i mina förkunskaper av trädgårdsarbete under 

utbildningen och riktlinjer utifrån Icomos Florence-deklaration kring möjligheten att 

återskapa en framtida historisk tapetgruppsplantering i Disponentparken och andra historiska 

trädgårdsanläggningar i Sverige. 

2.3. Källmaterial och källkritik 

2.3.1. Historiska bakgrunden och tapetgrupper i Sverige 

Första och andra delen i resultatet av undersökningen bygger främst på förstahandskällor som 

publicerades under andra delen av 1800-talet i form av trädgårdshandböcker och 

trädgårdstidsskrifter. Både handböckerna och tidskrifterna är skrivna av aktiva 

trädgårdsmästare och framstående skribenter inom trädgård under den här perioden. 

Förstahandskällorna har använts för att försöka ge en så historiskt korrekt återgivelse som 

möjligt av den svenska trädgårdskonsten vid den här tiden och hur dåtidens skribenter kunde 

influerat den svenska trädgårdskonstens utveckling. 

Huvudkällorna har främst varit Erik Lindgrens, Georg Löwegren och Axel Phils bok 

Handbok i svenska trädgårdsskötseln 8, utgiven år 1884 och Daniel Müllers böcker 

Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte en tabellarisk 

sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterörter, samt anteckningar om 

dessas höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, den jordmån och det läge de fordra m. m D. 

1. utgiven 1848 och Trädgårdsskötsel (tredje upplagan) som utgavs 1888. Müller gav ut 

verket Trädgårdsskötsel i 3 upplagor under 1800-talets andra hälft och blev en av dem 

populäraste trädgårdsböckerna i Sverige under den här tiden (Nolin 1999, s. 86). Den tredje 

upplagan av Müllers Trädgårdsskötsel redigerades av Agathon Sundius och det förekommer 

därmed tillägg i boken som Sundius bidragit med. Exempelvis förekommer begreppen 

”tapetmanér” och ”tapetgrupp” i den tredje upplagan, något som inte uppkommer i andra 

upplagan av Trädgårdsskötsel utgiven år 1858. 

I den första delen av resultatet som består av den historiska bakgrunden under 

tapetgruppernas uppkomst i Sverige, har även andrahandskällor använts som beskriver tiden 

och flera aspekter som kom att påverka svenska trädgårdskonstens utveckling. 

Andrahandskällorna grundar sig huvudsakligen på tidigare svensk trädgårdshistorisk 

forskning och undersökningar från 1990-talet fram till 2010-talet, där författarnas bakgrund 

vägts in i valet om pålitliga källor. Av den svenska litteraturen har framförallt två huvudkällor 

förekommit, dels Catarina Nolins doktorsavhandling Till stadsbornas nytta och förlustande. 

Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet, som bygger på forskning om utveckling av 

1800-talets offentliga parker i Sverige. Den andra är Maria Flincks bok Tusen år i trädgården 

som är en trädgårdshistorisk undersökning under en 1000-årig period med inriktning på 

sörmländska trädgårdar. Både Catarina Nolin och Maria Flinck har utgivit flera verk med 

inriktning på trädgårdshistoria och där både Nolins bakgrund som konst- och 

arkitekturhistoriker och Flincks bakgrund som etnolog och trädgårdshistoriker framhäver 

deras trovärdighet som källa. Jag har även tagit del av Signums svenska konsthistoria [Bd 10] 

Konsten 1845-1890 där avsnittet om trädgårdskonsten är skriven av Catharina Nolin. 

Till avsnittet ” 3.1.3. Stora förespråkare inom trädgårdskonsten i England och Tyskland under 

1800-talet” har även andrahandskällor av engelsk litteratur använts för att förstärka bilden av 
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den engelska trädgårdskonsten. Källorna som förekommer är boken Humphrey Repton: 

Landscape Design in an Age of Revolution, skriven av Tom Williamson som är professor i 

landskapshistoria och har utgivet många verk inom ämnet. Mark Lairds bok The flowering of 

the landscape garden: English pleasure grounds, 1720-1800 bidrog till kunskap kring 

blomsterplanteringar i den engelska landskapsparken och Mark Laird har en bakgrund som 

lärare i ämnet landskapshistoria på Universitet i Toronto. England och Tyskland var länder 

som många svenska trädgårdsmästare influerades av både genom litteratur och besök på sina 

studieresor (Nolin 1999, ss. 76-80). Inspiration från dessa länder kom således att påverka och 

forma utveckling av den svenska trädgårdskonsten. Av alla andrahandskällorna som använts i 

den här undersökningen är majoriteten skriven på 1990-talet och första årtiondet av 2000-

talet. Mycket av litteraturen är därmed över 20 år, men i den här undersökningen har det inte 

återfunnits någon senare litteratur som tar upp ämnet tapetgrupper under andra halvan av 

1800-talet. 

Förslag till tapetgruppernas utformning genom mönster och växtmaterial bygger enbart på 

förstahandskällorna för att lyfta dess historiska utseende som en del av trädgårdshistorian och 

för att i nutid har möjlighet att återskapa en autentisk tapetgrupp utifrån både växtmaterial och 

mönsterformation från andra halvan av 1800-talet. När det kommer till förslag på 

mönsterformationer till svenska tapetgrupper har, förutom svenska förstahandskällor, även 

Karl Götzes bok Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung utgiven år 1895 

undersökts och bidragit med förslag. I flera av de svenska förstahandskällorna, samt i tidigare 

forskning av Catharina Nolin och Eivor Bucht påpekas att tyska verk kom att inspirera den 

svenska trädgårdskonsten vid den här tiden, däribland Götzes verk. 

Det finns en problematik kring växtmaterialet i förstahandskällorna som undersökts, då 

växtmaterialet flera gånger skrivits med en blandning av svenska namn och latinska namn, 

samt ibland enbart släktnamn och ibland släktnamn tillsammans med bara sortnamn. Det är 

även flera växter som har ändrat namn från vad de heter i förstahandskällorna. Här har Svensk 

kulturväxtdatabas, skud.slu.se, använts som hjälpmedel i tolkningsprocessen av problematiken 

kring vilka växter som beskrivs. Till indelningen av blomster- och bladväxter i bilaga 1 som 

visar växtlistan över växter som kunde förekomma i tapetgrupper har frö- och växt 

försäljare/rådgivare som impecta.se, blomsterlandet.se och blomsterframjandet.se använts till 

hjälp av kategoriseringen. 

2.3.2. Disponentparken 

När det kommer till Disponentparken har det varit svårt att finna källor om parkens historia. 

Det har återfunnits en artikel ”Trädgårdsanläggningar och trädgårdsodling vid Grängesberg” i 

tidskriften Trädgården utgiven år 1911, som beskriver en del av trädgårdsanläggningens 

utseende från den tiden. Utöver artikeln återger Kerstin Backmans bok Disponentparken – En 

kärlekshistoria utgiven 2016 också en kortare historisk bakgrund av parken och 

gruvsamhället Grängesberg vid slutet av1890-talet. Boken är en populärvetenskaplig skildring 

av parkens historia och tid under paret Frejds ägo. Backman (2016) skriver i förordet av 

boken att dess innehåll bygger på litteraturstudier om gruvsamhället i Grängesbergs bibliotek 

och att hon talat med flera personer som har en koppling till parken och som fått återberätta 

sina minnen om parken. Eftersom det är en skönlitterär bok, framkommer ingen referenslista 

som lyfter Backmans källor, vilket gör det svårt att avgöra vilken fakta som är pålitlig då 

boken skrivits utifrån ett skönlitterärt perspektiv. I brist av källmaterial om parkens historia 
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har boken ändå använts som källa till den kortare introduktionen av parkens historia (se under 

avsnitt ” 3.3.1. Bakgrund och nulägesbeskrivning av Disponentparken”). Till parkens 

bakgrund har även artiklar som omnämner parken använts som källor, men även där finns en 

brist i form av icke vetenskapligt granskade källor. Som omnämns under avsnittet ”1.5. 

Avgränsningar” så har beslutet av att inte fördjupa sig i parkens historia avvägts utifrån övriga 

frågeställningar och dess betydelse för att kunna besvara på Disponentparkens förfrågan. 

Till bildanalysen som utförts för att finna kunskap om Disponentparkens historiska 

tapetgrupper, har två svartvita fotografier som återfunnits i disponentbostadens arkivmaterial 

använts. Att använda fotografier som källor har flera källkritiska punkter att ta hänsyn till, 

exempelvis när fotografierna är tagna och i vilket syfte. Bland fotografier som återfinns i 

arkivmaterialet saknar flera ett årtal för när de är tagna, samt upphovsman. För att ett fotografi 

ska kunna fungera som pålitligt källmaterial är det viktigt att kunna avgöra från vilken tid det 

är taget (Götlind & Kåks 2014, s. 109). Av de två fotografierna som ingår i bildanalysen har 

enbart ett åldersspann kunnat skapats över vilken tid de kan varit tagna. Åldersspannet utgår 

från en av ritningarna bland arkivmaterialet som visar ett förslag till parkens utformning 

daterad till april 1897 och fotografiet som påvisar när disponentbostaden har ändrat om 

fasaden till vit puts (figur 22) som är daterad till 1920-talet. I båda fotografierna som ingår i 

analysen, har disponentbostaden i bakgrunden två olika fasader som ska har förekommit 

innan disponentbostaden gjordes om till puts, något som den idag fortfarande består ut av. 

Därmed borde fotografierna ha tagits någon gång mellan år 1897-1920, då parken kom till 

runt 1897 och fotografierna är tagna före disponentbostaden gjordes om med putsfasad. Det 

bör dock tas med i beaktandet att dateringen av fotografiet från 1920-talet enbart visats på 

hemsidan där det har hämtats ifrån och innebär att det är en andrahandskälla av bildens 

datering som lyfts fram. 

Något som också lyfts upp av Löfgren (2011) är att svartvita foton kan innebära vissa 

förhinder i en bildanalys, då flera aspekter försvårare identifieringen av växtmaterialet och 

identifieringen grundar sig därmed på utförarens tolkningar. Det krävs en viss förkunskap 

kring ämnet för att kunna förstå vad det är för växtmaterial som går att urskilja på 

fotografierna. I den här undersökning grundar sig förkunskaperna på de övriga 

frågeställningarna som undersökts, samt min kandidatutbildning. Växtmaterialet har tolkats 

utifrån växternas växtsätt och former på exempelvis bladen. Om växterna är ljusa eller mörka 

i bilden har också tagits hänsyn till, då exempelvis växter så som rabatteternell och silverek 

som har silvergrått bladverk skulle kunna framhävas ljusare på Fotografi 1 (figur 27) i 

jämförelse med växter som har grönt eller mörkare bladverk. Skuggor kan dock vilseleda vad 

som är ljusa och mörka färger på växtmaterialet i svartvita foton. Alla ovannämnda delar som 

kan påverka eller vilseleda har vägts med i tolkningarna av vilket växtmaterial som går att 

urskilja i bildanalysen. 

2.4. Begrepp och begreppsproblematik 

2.4.1. Centrala begrepp 

Ett återkommande begrepp i uppsatsen är trädgårdskonst och används som en benämning för 

trädgård- och parkanläggningens utformning och stil. I förstahandskällorna förekommer även 

olika begrepp i samband med blomsterplanteringarna och i den här uppsatsen återanvänds 

begreppen utifrån samma definitioner som återfinns i förstahandskällorna. 

Blomsterplanteringar kunde bestå av så kallade grupper som är en benämning på en 
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plantering med blomster- eller bladväxter. Grupperna kunde antingen beskrivas som enkla 

grupper eller sammansatta grupper, där enkla grupper så som namnet hänvisar bestod av 

endast en grupp, medan sammansatta grupper kunde vara flera grupper som planterats bredvid 

varandra i ett mönster. Grupperna kunde ha olika former, där cirklar eller ovaler var vanligt 

förekommande. Rabatt var en benämning på en mer avlång och smal plantering och rabatter 

planterade tillsammans med flera grupper benämndes parterr (Phil, Lindgren & Löwegren 

1884, s. 89-92). 

2.4.2. Begreppsproblematik 

I den äldre litteraturen och tidskrifterna från andra hälften av 1800-talet förekommer en 

begreppsproblematik kring begreppet tapetgrupp. Tapetgrupp är en benämning som återfinns 

i Handbok i svenska trädgårdsskötseln 8 från år 1884 och Müllers Trädgårdsskötsel (tredje 

uppl.) från år 1888. I båda böckerna används även andra benämningar för planteringar som 

också kallas för tapetgrupper. Även i olika trädgårdstidskrifter förekommer andra begrepp 

som beskriver liknande planteringar, där både uppbyggnad, mönster och växtmaterial visar på 

att det talas om samma sorts planteringar som en tapetgrupp. Här nedan följer en lista av 

begrepp som dykt upp i källmaterialet bestående av förstahandskällor och som förekommer 

som benämningar för planteringar som tolkats är densamma sorts plantering som en 

tapetgrupp i form av uppbyggnad och utformningen genom mönster och växtmaterial; 

Tapetmanér, tapetanläggning, tapetparterr, tapetgrupper (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, 

ss. 68, 104-112). 

Mosaikmanér, tapetmanér, sammansatta grupper, mosaikgrupper, tapetgrupper, ornamentala 

grupper (Müller 1888, ss. 54, 66, 74, 112). Av ovanstående begrepp som förekommer i 

Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) från år 1888, förekommer endast begreppet 

sammansatta grupper i den andra upplagan av Trädgårdsskötsel från år 1858. 

Blomsterparterr (Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s. 28; Infattnings- och gazonväxter 1857, 

s. 18; Om Blomsterplanteringar 1861a, s. 82; Phil 1874, s. 77) 

Blomsteranordning (Löwegren 1872, s. 25) 

Parterr (Phil 1879, s. 179; Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till bostaden 1859, s. 4) 

Parterranläggning (Medin 1887, s. 3) 

Blomsterparterr i manér (Om Blomsterplanteringar 1861b, s. 1) 

I den här undersökningen används enbart ordet tapetgrupp eller tapetgruppsplantering som 

benämning för den sortens planteringar. Andra benämningarna kan förekomma i texten, men 

då enbart i citat som tagits med från källmaterialet. När det kommer till den sammanställda 

listan av växtmaterial som kunde förekomma i tapetgrupper i Sverige (bilaga 1) samt 

mönsterformationer för tapetgrupper, utgår det samlade materialet från ovanstående begrepp 

som kan kopplas till en tapetgruppsplantering. Av dem olika benämningarna finns en del 

liknelser med utländska begrepp för tapetgrupp. I England benämns tapetgrupper för carpet 

beddings och i Frankrike kallades det för mosaiculture (Elliot 1981, s. 76). I Tyskland kallas 

det för teppichgärtnerei (Götze 1895). Teppich betyder matta på tyska precis som carpet på 

engelska. 
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3. Resultat 

Resultatet i undersökningen är uppdelad i tre delar. Den första delen består av en historisk 

bakgrund som ger en bild av tiden och de stilideal som florerade inom den svenska 

trädgårdskonsten, vid tapetgruppernas uppkomst och storhetstid under 1800-talets andra hälft. 

Andra delen är inriktad på tapetgrupper i Sverige vid den tiden, där förslag på hur de kan ha 

utformats utifrån både mönster och växtmaterial lyfts fram. Avslutningsvis handlar den tredje 

delen om Disponentparken i Grängesberg, där det först framkommer en introduktion av 

parkens historia och nulägesbeskrivning. Därefter kommer en bildanalys av två fotografier på 

tapetgrupper som tidigare funnits i parken. Analysen bygger på kunskap som framkommit 

genom det samlade materialet från dem två tidigare delarna i resultatet av undersökningen. 

3.1. Historisk bakgrund av tiden och svenska trädgårdskonsten 
utveckling från mitten av 1800-talet fram till sekelskiftet 

3.1.1. Förändringar i samhället under industrialismens framväxt 

Under 1800-talet skedde förändringar i samhället som kom att få en betydelse inom den 

svenska trädgårdskonsten utveckling. I takt med industrialismen frammarsch och den 

urbanisering som följde, började en ny större borgarklass att växa fram (Lindgren 2020, ss. 

73-74). Tillväxten i svenska städer och på flera håll i Europa fick konsekvenser, där täta 

boendesituationer orsakade stora hälsoproblem bland befolkningen på grund av nya 

sjukdomar som utvecklats genom dåliga levnadsförhållanden (Flinck 1994, s. 186). För 

borgarna blev det populärt att bygga privata villor i utkanten av städerna under den här tiden. 

Villorna hade en tillhörande trädgård som kom att påverkas och visa upp flera trender som 

florerade inom den svenska trädgårdskonsten under 1800-talets andra hälft (Andréasson 2007, 

ss. 18-19, 35). 

Arbetarklassen som inte hade samma ekonomiska förutsättningar blev istället hårt drabbade 

av de dåliga levnadsvillkor i städerna och det uppstod stora protester både i Sverige och runt 

om i Europa mot den negativa utvecklingen som skett. Till följd av arbetarklassens missnöje 

kom det slutligen att införas hälsosamma åtgärder där offentliga parker var en del av dem nya 

hälsoreformerna. Offentliga parker i städerna sågs som en möjlighet för stadens invånare att 

kunna söka rekreation och skulle förebygga och förbättra befolkningens hälsotillstånd 

(Blennow 2002, ss. 253-254). Många av parkerna uppstod till följd av borgarklassens initiativ 

och började dyka upp i flera länder runt om i Europa kring mitten av 1800-talet (Nolin 1999, 

s. 33, 49). De offentliga parkerna kom att formas efter populära stilideal inom 

trädgårdskonsten vid den här tiden. 

Under 1800-talet kom även nya transportmöjligheter att utvecklas och från mitten av seklet 

började järnvägen att byggas upp i Sverige. Den kom att förbättra kontakten med omvärlden 

och upptäcktsresor till utlandet fick en stor ökning, vilket i sin tur bidrog till att influenser 

från trädgårdskonsten i Europa lättare spred sig till Sverige (Bengtsson 2000, s. 245). I 

samband med järnvägens uppbyggnad började det även att skapas planteringar längs med 

stambanorna och med tiden kom parker att utvecklas vid stationshusen runt om i landet 

(Sundius 1906, ss. 584-603). Järnvägsparkerna kom att följa samma utveckling som andra 

offentliga parker och präglades av den svenska trädgårdskonstens mode. 
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3.1.2. Hortikulturen blomstrar och trädgårdsmästarens roll träder fram 

Upptäcktsresor som skedde världen över ledde till att utländska exotiska växter från bland 

annat Asien, Amerika och Afrika, fick ett stort uppsving under 1800-talets andra hälft 

(Bengtsson 2000, s. 247). Växtjägare gav sig ut på jakt för att hela tiden försöka finna nya 

arter och det blev till ett hortikulturellt mode att ta fram nya rariteter. Den omfattande 

förädling som följde resulterade i att det även tillkom mängder med nya sorter av det 

nyintroducerade växtmaterialet. Träd och buskar med karaktäristiska former och färger blev 

mycket populära. När det kom till blommor så föredrogs blommor med en stark karaktär av 

både färg och form, där nya blomarter förädlas fram till stora och även fyllda blomsorter 

(Flinck 1994, ss. 91-93). Växthusen började också förbättras under 1800-talet, med en 

kombination av större glasytor och effektivare värmesystem blev både ljus och värme lättare 

tillgängligt i växthusen. Det skapade bättre möjligheter för vinterförvaring och uppdrivning av 

det nya exotiska växtmaterialet (Flinck 1994, s. 93). 

Det svenska växtsortimentet hade under andra delen av 1800-talet ökat så pass mycket att mot 

slutet av århundrandet existerade den största variationen växtarter och sorter någonsin i 

Sverige. Det stora intresset inom odling och förädling ledde därmed till en stor ökning av 

både plantskolor, fröfirmor och handelsträdgårdar vid den här tiden, då efterfrågan och 

tillgång till nya sorter skedde på många håll i landet (Andréasson 2007, s. 23). SJ spelade en 

viktig roll i uppdragningen av nytt växtmaterial, då det utfördes stora försöksodlingar för att 

ta fram växtmaterial som klarade av att planteras i alla zoner i samband med järnvägens 

utveckling från söder till norr (Andréasson 2007, s. 31). 

Trädgårdsmästarna som var aktiva under 1800-talets andra hälft hade också en stor betydelse 

för hortikulturen och trädgårdskonstens utveckling. Det nya exotiska växtmaterialet som blivit 

populärt krävde god kunskap inom både odling och skötsel, vilket lyfte trädgårdsmästarna 

ställning till nya nivåer i samhället (Nolin 1999, s. 83). I samband med utvecklingen av 

offentliga parker i Sverige, började det tillsättas så kallade stadsträdgårdsmästare i flera av 

landets städer som stod för driften av de offentliga parkerna. Länsträdgårdsmästare var också 

något som infördes genom hushållningssällskapen under den här tiden och kom att bidra till 

att trädgårdskonsten stilideal även nådde ut på landsbygden (Nolin 1999, ss. 84-86). 

En stor ökning av trädgårdshandböcker och trädgårdstidskrifter som publicerades under 1800-

talets andra hälft skrevs av några av de mest framgångsrika trädgårdsmästarna i Sverige vid 

den tiden. Förutom kunskap kring skötsel och växtsortiment började även trädgårdsmästarna 

få ett större inflytande inom trädgårdskonsten gestaltningsuttryck och stod för en stor del av 

nya gestaltade parker och privata trädgårdar som uppkom under 1800-talets andra hälft (Nolin 

1999, ss. 80-83, 86). Många trädgårdsmästare åkte på studieresor i Europa, där populäraste 

länderna att besöka var Tyskland, Danmark och England. Mycket av inspirationen till svenska 

trädgårdshandböcker och trädgårdstidsskrifter hämtades även från utländsk litteratur, särskilt 

från Tyskland och England (Nolin 1999, ss. 76, 86-87). 

3.1.3. Stora förespråkare inom trädgårdskonsten i England och Tyskland under 

1800-talet 

I England kom trädgårdsarkitekten Humphry Repton under slutet av1700-talet att börja införa 

element från tidigare symmetriska stilar i sin gestaltning av landskapsparken. Repton ansåg 

att trädgården skulle gå ihop med husets arkitektur och tillförde terrasser och geometriska 
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blomsterplanteringar i anslutningen till huvudbyggnaden. Reptons trädgårdskapande tillhörde 

den så kallade Picturesque-stilen (Williamson 2020). Stilen framhävdes genom pittoreska 

inslag i den naturliga engelska landskapsparken, som fick trädgården att framstå som en 

vacker målning (Blennow 2002, s. 207). Reptons nya tillförande inom engelska 

trädgårdskonsten kom att bli startskottet för utvecklingen av den viktorianska-stilen i England 

under 1800-talet. De viktorianska trädgårdarna kom att formas utifrån dem möjligheter som 

följde med nya handelsvägar som skapats i samband med det brittiska imperiets utveckling 

världen över och exotiska växter blev därmed ett stort inslag i gestaltningen (Blennow 2002, 

ss. 218, 267). Flera stildrag från tidigare symmetriska stilar kom också att forma den 

viktorianska trädgården. Geometriska utformningar i blomsterplanteringarna bestod av starka 

färger och kom att utvecklas till planteringar som kom att kallas för carpet beddings (Eburne 

& Taylor 2006, ss. 110-113). 

John Claudius Loudon, skribent och trädgårdsskapare, blev en av de största förespråkarna 

inom den engelska trädgårdskonsten under första delen av 1800-talet. Loudon var emot den 

engelska landskapsstilens naturlika och framförallt dess romantiska och pittoreska inslag. Han 

ansåg att trädgårdsskapandet skulle återgå till ett mer hortikulturellt uttryck, som påvisade 

människans skapande genom tydliga skillnader mellan naturen och trädgården. Exotiska 

växter var ett viktigt bidrag för att framhäva känslan av ett konstverk och skulle gärna visas 

upp som solitärer i trädgården. Enligt Loudon skulle den tidigare franska trädgården lyftas 

fram igen fast med mjuka linjer och han myntade gardenesque som ett uttryck för stilen 

(Nolin 1999, ss. 89-90). Loudon hade ett starkt inflytande inom svenska trädgårdskonsten, då 

svenska trädgårdsmästare kom att studera hans verk och flera av hans illustrationer kunde 

förekomma i svenska verk som publicerades under andra delen av 1800-talet (Nolin 1999, ss. 

80, 87). 

I Tyskland var C. C. L. Hirschfeld en av de första som började lyfta liknande tankar som 

Repton. Hirschfeld ansåg att den forna symmetrin från tidigare stilar passade bättre inom 

vissa delar av landskapsparken, till exempel i närheten av huset (Bucht 1997, ss. 29, 66). Peter 

Joseph Lenné och hans efterföljer Gustav Meyer kom också att införa symmetriska stildrag i 

sina utformningar av landskapsparker i Tyskland. År 1860 publicerade Meyer boken 

Lehrbuch der schönen Gartenkunst som spreds runt om i Europa och kom att lyftas av 

trädgårdsmästare och skribenter inom den svenska trädgårdskonsten. Meyers bok framhävde 

landskapsparken med en blandning av symmetriska drag, där framförallt mönster till 

blomsterplanteringar blev populära att efterfölja i Sverige under andra halvan av 1800-talet 

(Bucht 1997, s. 30). Han påstods vara en av de första som framhävde vackra 

blomsterplanteringar i närheten av byggnader, med samma stil som byggnaders arkitektur 

(Om Blomsterplanteringar 1861a, s. 81). 

3.1.4. Nya förändringar sker inom den svenska trädgårdskonstens gestaltning 

I samband med förändringarna i samhället och det hortikulturella intresset kom den svenska 

trädgårdskonsten utveckling att förändras under andra delen av 1800-talet. Precis som 

influenser från utlandet började det talas om att åter blanda in symmetriska och geometriska 

element i gestaltningen. Eklekticism är något som starkt kan sammankopplas till 1800-talets 

trädgårdskonst, vilket innebar en sammankoppling av flera element från olika stilideal 

(Ernstsson & Waern 2006, s. 23). Fram tills mitten av 1800-talet hade trädgårdskonsten 

hänvisats till två stilar, den franska också kallad den geometriska stilen och den engelska 
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också kallad naturlig stil eller engelska landskapsparken (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, 

ss. 62-63). Franska stilen blev ett samlingsnamn för de tidigare symmetriska stilarna. Stilen 

ansågs ha formats efter byggnadernas arkitektur, där symmetri och geometriska former 

framträdde i utformningen. Den engelska stilen byggde på en mer naturlik utformning, med 

fria former och oregelbundenhet och tillsammans ansågs stilarna vara varandras motsatser 

(Müller 1848, ss. 2-3). 

Trädgårdsmästaren Daniel Müller lyfte betydelsen av en mer symmetrisk stilform på 

trädgården närmast huvudbyggnaden. Enligt Müller var den franska stilen, den som passade 

bäst intill byggnaden då den ”står i harmoni med architekturen” och ansåg att den engelska 

stilen även kunde smyckas med ett fåtal av den franska stilens element (Müller 1848, s. 4). I 

stora anläggningar så som parker kunde symmetriska stildrag anläggas i närheten av 

huvudbyggnader och i blomsterplanteringar (Müller 1848, s. 14). Trädgårdsmästaren Erik 

Lindgren påpekade också att regelbundna och geometriska stildrag passade in i den engelska 

stilen. ”Den moderna anläggningskonsten betjenar sig af både naturlig och geometrisk stil, 

ofta nog i samma anläggning. Sjelfva parken eller lustträdgården anlägges vanligen i naturlig 

stil, men blomsteranläggningarna äfvensom emellanåt andra smärre partier af anläggningen, 

innesluta emellan byggnader o. d., gifvas geometriska former.” (Phil, Lindgren & Löwegren 

1884, s. 63). 

 

Müller blev en stor förespråkare i Sverige under mitten av 1800-talet och kom att lyfta en ny 

stil som han myntade uttrycket tysk stil för. Den tyska stilen (figur 1) var en blandning mellan 

den franska stilens symmetri och den engelska oregelbundna former. ”I nyaste tider har härtill 

kommit en tredje, som står midt emellan båda, och kallas den tyska. Ifrån den engelska stilen 

har denne upptagit gräsplaner, grupper, lundar, gångar i fria former: kort sagdt, allt hvad den 

äger, och ifrån den fransyska stilen symmetrien.” (Müller 1848, s. 3). Den tyska stilens 

 
Figur 1: Illustration av trädgårdsanläggning i 

tysk stil ur Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) 

(Müller 1888). 

 
Figur 2: Illustration av trädgårdsanläggning i 

engelsk stil ur Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) 

(Müller 1888). 
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symmetriska utformning delade in trädgården med två sidor som speglade varandra och den 

ansågs fungera bäst för mindre trädgårdar (Müller 1848, ss. 64-65). Till större parker ansågs 

fortfarande den engelska stilen (figur 2) passa bäst, men för mindre trädgårdar och parker blev 

den tyska stilen ett alternativ att fortfarande ta del av engelska stilens komponenter men i en 

mindre skala. Många av borgarnas villaträdgårdar kom att präglas av den tyska stilen 

(Andréasson 2007, s. 35). Järnvägsparker och herrgårdar började också följa den nya stilens 

ideal (Flinck 1994, s. 92). 

Trädgårdskonsten tog också efter samma mode som skedde inom inredningskonsten, där en 

bred variation skulle lyftas fram genom kontraster av olika slag i färg och form (Flinck 1994, 

s. 92). Kontrast var en stor del inom Müllers gestaltning både när det gällde färg och form, 

samt även ljust och mörkt i form av skugga och solljus eller ljusa och mörka bladverk (Müller 

1848, ss. 17-18). Precis som i de viktorianska trädgårdarna blev fokuset på utländska exotiska 

växter enormt i Sverige under andra delen av 1800-talet, då dessa kunde framhäva nya 

kontraster med sina utmärkande färger. Blomsterplanteringarna kom därmed också att få ett 

nytt uttryck mot vad de tidigare haft. 

3.1.5. Blomsterplanteringarnas utveckling under andra halvan av 1800-talet 

Under andra delen av 1800-talet kom blomsterplanteringarna att hamna i stort fokus och deras 

utformning blev det element i svenska trädgårdskonsten som främst kom att framhäva olika 

tidigare symmetriska stildrag. Både i Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) och Handbok i 

svenska trädgårdsskötseln 8 kunde förslag på blomsterplanteringar i form av parterrer 

formade utifrån tidigare geometriska stilar visas upp (figur 3). 

 

Liknelser med blomsterbäddar som tidigare förekommit i den engelska landskapsparken 

kunde även framkomma i 1800-talets blomsterplanteringar. Under 1730-talet hade ett nytt 

mode börjat skapas i Englands landskapsparker, där cirkelformade blomsterbäddar (figur 4) 

började planteras direkt i gräsmattan. De kunde placeras i separata blomsterträdgårdar en bit 

från huvudbyggnaden eller intill exempelvis orangeriet i trädgården (figur 5) (Laird 1999, ss. 

176-177). Under 1700-talets andra hälft började blomsterbäddar även förekomma i synlighet 

från huvudbyggnaden och de kunde även anläggas i andra former så som bågar eller ovaler 

(Laird 1999, ss. 193-200). En kombination av forna parterrer och landskapsparkens 

blomsterbäddar trädde fram genom blomsterplanteringarnas nya utformning under 1800-talets 

andra hälft. 

    
 

Figur 3: Illustrationer av parterrer i romersk och grekisk stil ur Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s. 64). 
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Blomsterplanteringarna påstods kunna uppnå en större effekt i jämförelse med andra 

komponenter inom trädgårdskonsten gestaltning och kunde förekomma i enkla eller 

sammansatta grupper, rabatter eller parterrer. Enkla grupper kunde placeras både vid 

huvudbyggnadens närhet och i andra delar av trädgården, gärna i närheten av gångar eller mer 

mittplacerad i gräsplanerna. Sammansatta grupper skulle främst placeras vid 

huvudbyggnaders närhet eller nära exempelvis viloplatser (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, 

ss. 90-91). Rabatter anlades intill byggnaden eller i närheten av gångarna i trädgården (Müller 

1848, ss. 43-44). Parterrer förekom precis som sammansatta grupper oftast i närheten av 

boningshuset. De olika planteringarna kunde planteras direkt i gräsmattan eller på sandplaner 

och de olika grupperna kunde avgränsas med en infattningsväxt som exempelvis buxbom, 

isop eller andra låga växter (Müller 1888, s. 62; Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, ss. 89-91). 

Både enkla och sammansatta grupper (figur 6) kunde vara upphöjda från marken eller vara i 

jämnhöjd med marken i ytterkanten och sedan höjas intill mitten (Müller 1848, s. 105; Pihl, 

Lindgren & Löwegren 1884, s. 91). Det förespråkades för enkla runda eller ovala former för 

grupperna, men sammansatta grupperna kunde också förekomma i mer komplicerade 

utformningar så som stjärnor, blommor med flera. Sammansatta grupper intill 

huvudbyggnader skulle gå i samklang med arkitekturen och byggde på symmetrin från dem 

geometriska stilarna (Müller 1848, s. 43). Gruppen som var placerad i mitten av en 

gruppsamling kunde vara större än övriga grupper i sammansättningen och grupperna 

placerade runt omkring utgick från en symmetri där det fanns minst två likadana 

grupplanteringar med samma art eller sort symmetriskt utplacerad i mönstret. Enkla 

geometriska formerna passade bäst för grupper som inte låg i närheten av en byggnad och 

”Svenska blomstergrupper” (figur 7), vars benämningen grundade sig på att dem påstods inte 

att ha påträffats i trädgårdsanläggningar utanför Sverige, passade ihop med den naturliga 

lanskapsparkens utformning (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s. 67). 

 
Figur 4: En ritning föreställande en 

blomsterträdgård med blomsterbäddar i 

Beckett park under 1750-talet (Laird 

1999, s. 200). 

  

 
Figur 5: En illustration av en blomsterträdgård i Kew 

Garden under 1760-talet (Laird 1999, s. 201). 
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I blomsterplanteringarna hade nya annueller i form av blomster- och bladväxter blivit 

populära att använda. Det förekom också en del perenner men annuellerna framhävdes för sin 

långa och rikliga blomning. Höga arter kunde vara planterade separat i enkla grupper samt 

ibland i mitten av sammansatta grupper som i övrigt skulle bestå av låga arter. För att 

blommor på håll skulle synas i grupper rekommenderades låga storblommiga eller en större 

skara med småblommiga tätt planterade (Müller 1888, s. 65). Blommornas storlek skulle helst 

inte variera alltför mycket bredvid varandra i grupper, om dem inte separerades av en gång 

eller gräs. Storblommiga lägre växter rekommenderades att planteras framför höga 

småblommiga, densamma gällde för bladväxter där finbladiga och smalbladiga planterades i 

mitten och storbladiga runt omkring (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, ss. 93-94). 

Det förespråkas att grupper enbart skulle innehålla en art eller sort då det ansågs vara mer 

effektfullt och vackert (Müller 1848, s. 46; Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, ss. 91-92). Om 

det fanns varieteter eller sorter av en och samma art så skulle dem lägre planteras i framkant 

och högre in mot mitten. Det kunde också förekomma grupper med flera arter för att skapa en 

större variation i trädgården. Enligt Müller (1848, s. 46) bidrog grupper med arter separat 

placerade efter höjd och färg till ett ”harmoniskt” uttryck. Ett samspel med olika färger i olika 

grupper framhävdes också som mycket vackert och det handlade om att få fram en större 

effekt genom färgerna i planteringarna, där kontrastens verkan var av stor betydelse i 

gestaltningen. 

Bland färgkombinationerna lyftes betydelsen av komplementfärgerna som kunde bilda vackra 

kontraster. ”Vi veta, att komplementar-färger ömsesidigt förstärka hvarandra och bli 

intensivare då de sammanställas, nemligen gult med violett, blått med orange, rödt med 

grönt.” (Müller 1848, s. 47). Grönt ansågs passa till alla färger och den vita ansågs kunna 

förhöja effekten hos flera andra färger (Müller 1848, s. 47; Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, 

s. 92). Genom förädlingen togs nya sorter och varieteter fram som föredrogs för sina 

karaktäristiska drag av exempelvis olika starka färger (Holm 1872, s. 6). Blommor med 

brokiga bladverk och bladväxter med silvergråa eller färger så som gul- eller rödaktiga 

bladverk blev också populära. Intresset av att framhäva komplicerade mönster genom 

kontraster i blomsterplanteringarna började förespråkas av många stora trädgårdsskribenter 

under 1800-talets andra hälft. Dessa planteringar kom sedan att kallas för tapetgrupper. 

 
Figur 6: Ritningar av ”enkla och sammansatta grupper” 

ur Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) (Müller 1888, s. 55) 

 
Figur 7: Ritning av en ”gruppsamling 

i Svensk stil” ur Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s. 67).  
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3.2. Tapetgrupper i Sverige 

3.2.1. Tapetgrupper blir det nya modet 

Under 1860-talet började trädgårdstidskrifter i Sverige att lyfta fram förslag på 

blomsterplanteringar planterade i symmetriska mönster som kallades för sammansatta grupper 

i ”manér” eller återupplivade ”blomsterparterrer” från tidigare geometriska stilar. I flera 

nummer av Illustrerad trädgårdstidning under år 1861 framkom förslag på blomsterparterrer i 

olika arkitekturstilar vilka framstod som vackra exemplar av det nya modet (figur 8 & 9). 

 

Figur 8: A visar förslag på blomsterparterr i antik stil och B visar en parterr i gotisk stil. C visar en 

plantering som utfördes i Svenska Trädgårdsföreningens trädgård år 1860, men med några enstaka 

ändringar av växtmaterialet då skribenten ville framhäva mer effekt och variation i planteringen. I 

mitten av planteringen står det jättehampa. Runt om är det åtta grupper där de fyra hjärtformade består 

av två grupper med röda och vita verbenor, silverarv och scharlakanspelargoner, samt två grupper med 

kantlobelia, dvärgkrasse, blodoxalis och silverek. Sedan är det fyra grupper med gula husarknappar 

och lila verbena. I alla åtta grupper står det uppstammade centifoliaroser och dahlior i enstaka 

exemplar. I dem fyra yttersta grupperna är det röda och vita sommarlövkojor, samt fem utplacerade 

dahlior i varje del. Infattningsväxt till mitten samt dem åtta mellersta grupperna består av rödklöver. 

De yttersta 4 delarna har rajgräs som infattning (Illustration: Nolin 1999, s. 117; Text: Om 

Blomsterplanteringar 1861a, ss. 80-83). 
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Figur 9: Förslag på en blomsterparterr utförd i gotisk stil. I mitten står exempelvis en blomsterkorg 

och de fyra runda cirklarna runt om består av blå lobelia och orange indiankrasse. Femkanterna består 

av remontantrosor som böjts ner och krokats fast och mellan femkanterna placeras törnrosor. De fyra 

gula trianglarna består av husarknappar. I de två yttre rektangulära rabatterna består trianglarna av blå 

lobelia och orange indiankrasse, samt två exemplar av japansk syrén. Runt både de rektangulära 

rabatterna, fyrkanten samt den stora cirkeln i fyrkanten står det röda och vita sommarlövkojor. Gröna 

infattningsväxten till alla grupper består av rödklöver (Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s. 28). Foto: 

Maria Löfgren. 

Efter en tid började termer så som ”tapetmanér” och ”tapetgrupper” dyka upp i 

trädgårdshandböcker och tidskrifter. Trädgårdsmästaren Erik Lindgren skrev att en tapetgrupp 

eller tapetmanér var en plantering som kunde förekomma i närheten av en huvudbyggnad och 

vars mönster liknade mönsterformationer som kunde återfinnas inom inredningskonsten (Phil, 

Lindgren & Löwegren 1884, s. 68). 

”Tapetmaneret, på franska kalladt mosaique-, på engelska carpet-, på tyska teppich- och 

på danska taeppe-maneret, är ett på senaste årtiondena uppkommet manér, utmärkande 

sig derigenom, att man på en större eller mindre fläck utför en anläggning så, att den 

kommer att likna en bordduk, en matta eller en tapet. Det flesta virk-, tapet- o.d. 

mönster kunna alltså tjena såsom mönster för tapetanläggningar. Man betjenar sig 

nemligen af hvarjehanda symetriska figurer, såsom cirklar, månghörningar, blad, 

blommor, hjertan, stjernor o.s.v. i alla tänkbara, dock vanligen symmetriska 

sammansättningar, och bildar sålunda en samling grupper. (Phil, Lindgren & Löwegren 

1884, s. 68) 

I Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) framgår att blomsterplanteringar i form av grupper 

sammansatta i olika symmetriska former med inslag från boningshusets stil kunde kallas för 

exempelvis mosaikgrupper eller tapetmanér; 

”Det allmännast brukliga användandet af blommor är på grupper, vare sig enkla eller 

sammansatta; de enkla förläggas antingen i hufvudbyggnadens närhet eller på längre 

afstånd ifrån densamma och de sammansatta helst i närheten af boningshuset, samt 

ordnas i symmetrisk form, så att de stå i harmoni med byggnadens stil. Vid större 
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byggnader böra de derför vara i någon af de regelbundna stilarne och ornamenter från 

den i hufvudbyggnaden förekommande stilen i blomstergruppernas former förekomma 

[…] Genom användade i sådana grupper af låga blad- och blomsterväxter uti flere 

prunkande färger, hvilka växter genom klippning eller nedkrokning kommer hållas 

inom de noggrant bestämda gränserna och merendels jemnhöga, har man kommit till 

hvad som vanligen benämnes mosaik- eller tapetmanér” (Müller 1888, s. 54). 

Samtidigt som tapetgrupperna började bli populära möttes de till en början av kritik från flera 

trädgårdsskribenter, där tapetgruppsplanteringarna påstods kunna bli allt för överdrivna och 

ansågs ibland vara smaklösa och löjliga. En person som dock kom att hyllas för sin 

utformning av tapetgrupper var trädgårdsmästaren Georg Löwegren (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s. 117). Han kom under sin tid som trädgårdsdirektör för Göteborgs 

trädgårdsförening (1859-1916) att utmärka sig genom olika tapetgruppsplanteringar som 

kunde beskådas runt om i trädgårdsföreningens park (figur 10). Han blev en viktig person för 

deras utveckling i Sverige under andra delen av 1800-talet (Ernstsson & Waern 2006, s. 30). 

 

Figur 10: Ritning över tre tapetgrupper som planterades framför palmhuset i Göteborgs 

trädgårdsförening år 1879 ur Handbok i svenska trädgårdsskötseln 8; 

A: Mitten Agave mitis 1. Två rader Iresine lindenii 2. En rad Pelargonium x hortorum ’Scarlet’ 3. 

Lobelia erinus ’Kaiser Wilhelm’ 4. Tanacetum parthenium ’Aureum’ 5. Alternanthera ficoidea 

Amoena-Gruppen 6. Chamaepeuse diacantha 7. Echeveria secunda blandat med Sempervivum sp. 

B. Mitten Agave filifera. 1. Två rader av Iresine lindenii 2. Centaurea ragusina 3. Mentha pulegium 4. 

I mitten Echeveria gibbiflora och Alternanthera ficoidea Amoena-Gruppen runt omkring. 5. I mitten 

Retinospora andeliensis med en rad Alternanthera ficoidea Amoena-Gruppen runt omkring och 

Aptenia cordifolia. 6. Pyrethrum 7. Två rader Echeveria secunda. 

C. 1. Agave filifera 2. Iresine lindenii 3. Lobularia maritima ’Variegata’ 4. Alternanthera 5. Santolina 

villosa 6. Pyrethrum 7. Lobelia erinus ’Stern von Ischl’ 8. Echeveria secunda 

(Phil, Lindgren & Löwegren 1884, ss. 116-117). 
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Att plantera sina blomster- och bladväxter i tapetgruppsplanteringar blev populärt i privata 

trädgårdar, där bland annat borgarklassen fick ett stort intresse för det nya modet. Deras 

villaträdgårdar kunde visa upp olika sorters tapetgrupper under 1800-talets andra hälft (Flinck 

1994, s. 93, 236-237). Även i offentliga parker började tapetgrupper att bli ett vanligt inslag 

(figur 11) vid den här tiden (Nolin 1999, ss. 116-119). 

 

 

Figur 11: A. Medins ritning 

av ”parterrer” i parken 

Humlegården, Stockholm 

under 1880-talet ur Svenska 

trädgårdsföreningens 

tidsskrift år 1887. (Medin 

1887, s. 4). Foto: Maria 

Löfgren 

 

3.2.2. Tapetgruppernas uppbyggnad och utsmyckning 

 

 

 

 

 

Figur 12: Förslag på utformning av en tapetrupp ur 

Handbok i svenska trädgårdsskötseln 8. 

a. Cannabis sativa var. chinensis med Amaranthus 

tricolor runt om. b. Tanacetum parthenium ’Aureum’ c. 

En planta med Zea mays Prydnadsmajs-Gruppen i mitten 

med Oxalis corniculata var. atropurpurea runt om. d. 

Cerastium tomentosum. e. Gångar (Pihl, Lindgren & 

Löwegren 1884, ss. 98-99). 

I grunden hade tapetgrupperna många liknelser i uppbyggnaden och utformningen som 

beskrevs för blomster- och bladväxtgrupper i allmänhet. De skulle vara upphöjda från marken 

och kunde antingen ha en mer vågrät upphöjningen eller vara lite välvda i utformningen med 

en höjdskillnad in mot mitten. Tapetgrupper med en vågrät uppbyggnad i upphöjningen 

bidrog till att det blev lättare att beskåda hela planteringens mönster (Müller 1888, s. 20). Det 

kunde också förekomma gångar i tapetgrupperna (figur 12) och de kunde både planteras på 

gräs- och sandplaner. 

Då anläggningen är något större, särskiljas dessa dels från hvar andra, dels från 

möjligen omgifvande gräsplan, genom helt smala, ½-1 fot breda, oftast med rödaktigt 

färgad sand täckta gångar; men då en dylik tapetanläggning är helt liten, eller då det är 

fråga om vissa smärre partier af en större dylik anläggning, pläga grupperna läggas tätt 

intill hvar andra, utan gångar emellan. Grupperna skola städse vara begränsade af fina 

klippta infattningar af buxbom, isop eller andra passande växter, och då inga gångar 
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ligga emellan grupperna, utgöras skiljelinierna dem emellan endast af dessa 

infattningar” (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s. 68). 

Många av tapetgrupperna dekorerades med järnbågar som sattes runt rabatten. Även kvistar 

kunde användas och som flätades samman så att det bildade liknande former som järnbågar 

runt planteringarna (figur 13). Kvistarna kunde målas i färger så som gult, vitt och rött 

(Müller 1888, s. 63). I tapetgruppens mittpunkt förekom ibland en urna eller en så kallad 

blomsterkorg med olika växter. Blomsterkäppar kunde också förekomma i planteringarna som 

stöd till olika växter och skulle gärna gå i en grå, blå eller gråvit färg, då den gröna färgen 

ansågs som smaklös (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s. 93). I Trädgårdsskötsel (tredje 

uppl.) förespråkades att blomsterkäppar ej skulle synas i planteringen då det kunde ge ett 

vanvårdat uttryck (Müller 1888, s. 182). 

 

Figur 13: Illustration ur Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) 

som visar kvistar som böjts till en båge och kunde 

dekorera kanterna i tapetgrupperna (Müller 1888, s.63). 

 

3.2.3. Tapetgruppernas mönster 

Tapetgruppernas mönster bestod mestadels av en blandning av flera geometriska former som 

pusslades ihop till olika mönster. Mönstrens utformning byggde på en symmetri där 

grupperna i ett mönster kunde upprepas två gånger och ibland fler. Förslag på olika 

geometriska former (figur 14) och hur de kunde användas i gestaltningen av tapetgrupper 

förekom i både trädgårdshandböcker och trädgårdsskrifter. 

 

 

 

 

Figur 14: Förslag på olika former tillhörande 

den gotiska stilen och som kunde användas i 

utformningen av mönstret i en tapetgrupp 

(Müller 1888, s. 9). 

 

 

Figur 15: Olika mönster hämtade från ett utländskt verk med förslag på olika färgkombinationer, där 

siffrorna visade hur olika färger kunde upprepas i mönstret (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, ss. 102-

103). 
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Möjligheten till att kunna framhäva tapetgruppernas mönster byggde på olika färgkontrasterna 

och förslag på olika färgkombinationer (figur 15) kunde också lyftas fram. 

Komplementfärgerna och andra kontraster mellan olika färger användes för att skapa en 

vacker färgeffekt i tapetgrupperna. Färger så som rött, vitt, blått och gult kunde förekomma i 

flera olika uppsättningar (Müller 1888, s. 7). 

 

 

 

Figur 16: Ritning av en tapetgrupp ur Müllers 

Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 1. I mitten 

prydnadsmajs med röd arrowrot och därefter 

bladmynta runt om eller bara röd arrowrot 2. 

Gångar 3. Vita verbenor eller husarknappar 4. Blå 

och röda verbenor 6. (mindre området med nr.6) 

Bourbonros nerkrokad eller vitbrokig 

zonalpelargon 6. (större område med nr.6) 

centifoliaros nerkrokad eller vitbrokig 

zonalpelargon 7. Uppstammade fuchsior (Müller 

1888, s. 66). 

 

 

 

 

 

Figur 17: Ritning av en tapetgrupp ur Müllers 

Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 1. Mitten; 

gråklint 2. Spetshöblomster 3. Palettblad 4. 

Palettblad 5. Zonalpelargon 6. Kaplobelia 7. 

Höblomster 8. Zonalpelargon 9. Gulbrokig 

zonalpelargon 10. Vitbrokig zonalpelargon 11. 

Papegojblad 12. Mattram 13, 15, 17. Blå verbena 

14, 16, 18. Röd verbena 19. Rabatteternell 20. 

Papegojblad (Müller 1888, s. 66). 
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Figur 18: En tabell över olika geometriska mönsterförslag för 

tapetgrupper ur Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) (Müller 1888). 

 

I Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) framgår olika förslag på tapetgrupper med 

tillhörande växtmaterial (figur 16 & 17). Det framkommer även en tabell med förslag på olika 

geometriska utformningar för tapetgrupper (figur 18). Även i Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8, framgår många exempel på tapetgruppsplanteringar där mönsterförslag 

från både utländska och svenska parker lyfts fram (figur 19), samt mönsterförslag från 

utländska verk i form av trädgårdshandböcker eller mönsterböcker. 

  

Figur 19: Ritningar på tapetgrupper i Battersea 

park i England ur Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 (Pihl, Lindgren & Löwegren 

1884, s. 112). 

 

Ett av dem senare verken som innehöll mycket avancerade mönster var Karl von Götzes bok 

Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung från år 1895. Hans tapetmönster kom 

att prägla många blomsterplanteringar i Sverige (Bucht 1997, ss. 30,64). Götze (1895) lyfte 

att flera nya blomster- och bladväxter tagits fram genom växtförädlingen och öppnade upp för 

nya möjligheter av olika mönsterformationer i tapetgrupperna. Götze (1895) ansåg att 

gestaltning av tapetgrupper krävde en viss expertis och gav exempel på flera avancerade 

mönster (figur 20). 

 

     
Figur 20: Olika tapetgruppsmönster från Karl Götzes verk Album für Teppichgärtnerei und 

Gruppenbepflanzung (Götze 1895). 
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3.2.4. Tapetgruppernas växtmaterial 

I tapetgrupper föredrogs låga blommor och bladväxter med starka och framhävande färger 

(Müller 1888, s. 54; Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s. 68). De förekom ofta i en jämnhöjd 

över hela plantering genom klippning (Müller 1888, s. 54). I mitten av planteringen kunde det 

planteras högre växter som till exempel jättehampa eller en rumsväxt så som Dracaena. Högre 

arter kunde också förekomma som solitärer utplacerade i vissa grupper i mönstret. 

”Här återstår att tillägga att för detta slags parterrer egna sig förnämligast mycket höga 

eller helt låga krypande växter. Det förstnämde få dock ej bilda massor, med undantag 

om de komma att utgöra en mittelgrupp, utan sättas i enkla exemplar på vissa afstånd, 

temligen långt ifrån hvarandra, så att de ej hindra öfverblicken af det hela. De låga 

växterna åter användas till fyllning af grupperna och böra vara rikblomstrande och af en 

icke alltför vidlyftig utbredning. Medelhöga växter åter passa mindre, derföre att de 

bortskymma formerna, så väl af den grupp de intaga, som af de angränsande, samt 

förvirra utseendet af det hela” (Om Blomsterplanteringar 1861a, s. 84) 

Växtmaterialet som förekom i tapetgrupperna var exotiska arter av både ettåriga och fleråriga 

örter som fått ett stort uppsving under 1800-talets andra hälft. Bilaga 1 visar resultatet av vilka 

växter som kunde förekomma eller rekommenderas till tapetgruppsplanteringar i 

förstahandskällorna. Framförallt växter med speciella bladverk och färgglada blommor blev 

mycket populära där exempelvis brokiga pelargoner framkommer som en favorit och 

omnämns i flera av förstahandskällorna. Bilaga 1 påvisar att det användes mycket ettåriga 

blomsterväxter med starka färger så som kaplobelia, sommarlövkoja och heliotropiumsläktet, 

även flera olika perenna växter med färgstarka blommor som exempelvis krysantemumsläktet 

och petuniasläktet kunde också förekomma i tapetgrupperna. Det förespråkades att det skulle 

vara lång blomningstid på blomsterväxterna där nya exotiska annueller utmärkte sig och för 

att få en lång säsong med blomning i tapetgruppsplanteringen kunde det först förekomma en 

tidig vårblommande uppsättning, som sedan byttes ut till ettåriga blomsterväxter eller andra 

utplanteringsväxter under försommaren (Müller 1888, ss. 148-149). 

I bilaga 1 framkommer även att många olika bladväxter med karaktäristiska färger på bladen 

kunde användas i tapetgrupperna. Bladväxter med silverfärgade blad lyfts fram i flera 

förstahandskällor, däribland silverarv och silverklint. Även växter med andra karaktäristiska 

bladverk så som mattram med en gulfärgad ton, papegojblad med rödaktiga toner och 

palettblad med olika brokiga bladverk rekommenderas till flera olika mönsterförslag av 

tapetgrupper. Subtropiska suckulenter blev också populära att använda, där till exempel 

Agave kunde förekomma som ett mittexemplar i planteringen (figur 10). 

3.2.5. Skötsel av tapetgrupperna 

I trädgårdstidskrifter och handböcker framkom upprepade gånger att det krävdes mycket 

skötsel för att bibehålla mönstret i tapetgrupperna. Redan från början omtalades att de nya 

mönsterformationerna av blomsterplanteringarna med byggnadsarkitekturens stildrag, ansågs 

svåra att få till och kunde lätt fördärvas om inte underhållet sköttes väl. 

”Synnerligen vacker är den af en ”götisk” trädgård, å hvilken denna byggnadsstil 

karakteriserande former med mycken smak blifvit använda, och vid betraktandet deraf 

föreställer sig man lifligt, att den skulle i verkligheten utförd blifva ganska vacker. Men 

vid närmare undersökning får man en annan åsigt härom, nemligen när passaren anlitas, 

för att efter skalan beräkna storleken hos dessa klöfverblad, rosetter, spetsbågar etc., 
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som utgöra detaljerna. Man finner då dimensionerna så små, att de väl kunde tjena 

såsom mönster för ett mosaikarbete, en golfmatta eller dylikt, men att utföra med växter 

till figurernas konturer och ifyllning, skulle svårligen vara verkställbart, och blef ännu 

svårare att vidmakthålla i den gifna formen, då det blott fordrades ett yfvigt växande 

blomsterstånd för att vanställa en figur och med detsamma störa intrycket af det hela.” 

(Om Blomsterplanteringar 1861a, ss. 81-82). 

Tapetgrupperna behövdes ofta klippas och putsas för att mönstret skulle framhävas och kunde 

tillsammans med ogräsrensning utföras en gång i veckan (Om Blomsterplanteringar 1861a, s. 

84). Genom klippning, beskärning och nedkrockning av högväxta arter skapades också 

möjligheten till att förändra olika arters växtsätt (Müller 1888, ss.65, 157). Av de tapetgrupper 

som planterats i gräsmattan behövde gräskanterna kantbeskäras för att behålla en tydlig 

avskild linje till tapetgruppernas mönster (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s. 91). Om någon 

planta vissnat i planteringen kunde de bytas ut mot en ny för att alltid bibehålla en prunkande 

plantering (Müller 1888, s. 158). Om planteringarna inte kunde underhållas fick de lätt ett 

vanvårdat uttryck och det rekommenderades därför att utföra blomsterplanteringen utefter den 

tid och kostnad man hade möjlighet till ”vi upprepa härvid hvad vi flera gånger förut sagt, att 

man bör rätta sin blomsterplanteringars omfång efter den tillgång på tid som åt deras 

underhåll kan uppoffras, samt heldre hafva dem i en inskränktare skala väl vårdade, än stora 

och vanvårdade.” (Om Blomsterplanteringar 1861a, s. 84). 

3.2.6. Kritiken mot tapetgrupperna 

Redan i början av tapetgruppernas uppkomst hade kritik börjat uppstå mot det exotiska 

växtmaterialet som blivit så populärt. Det ansågs att det lett till att våra inhemska växter 

missköttes då fokuset mestadels låg på dem utländska växter (Eneroth 1858, s. 41). Mot 

mönsterformationerna av tapetgrupperna riktades också kritik, då det till en början ansågs 

överdrivna. ”Författare, som skrifva öfver anläggningskonsten, säga, att den verkliga 

konstnären icke befattar sig med dylikt ”sockerbagarearbete”, ”spetsmönsterverk” etc.” (Om 

Blomsterplanteringar 1861a, s. 81). 

På grund av att tapetgrupperna krävde mycket underhåll kunde stora kostnader tillkomma av 

både växtmaterial och skötsel. ”Blomstergrupperna vara många samt anlagda i mosaik- eller 

s. k. tapetmanér, fordrande ständig putsning, klippning och inplantering, så blir underhållet 

ganska dyrbart” (Müller 1888, s. 105). Drivhusbyggnader, däribland de uppvärmda växthusen 

och deras underhåll kunde också innebära höga kostnader (Råd och upplysningar beträffande 

utförandet af nya och iståndsättandet samt förbättrandet af äldre trädgårdsanläggningar 1857, 

s. 26). Därmed var det mestadels högre ståndsklasser som hade möjlighet att driva upp och 

bevara det exotiska växtmaterialet som förekom i tapetgrupperna. De lägre samhällsklasserna 

hade inte samma möjlighet att stå för alla kostnader som krävdes för dessa planteringar (Phil 

1879, s. 177). Betydelsen av härdiga växter lyftes fram som ett alternativ mot det exotiska 

växtmaterialet och började förekomma allt mer framåt sekelskiftet. Blomsterplanteringar med 

perenna växter framträdde som ett bättre alternativ mot ettåriga sommarblommor för att 

undvika kostnader av underhåll. Det gavs även förslag på mer härdiga bladväxter som inte 

krävde uppvärmda växthus (Phil 1879, s. 177). Tapetgrupper med exotiska 

utplanteringsväxter fortsätta dock att existera i offentliga parker fram till mitten av 1900-talet 

(Nolin 1999, s. 119). 
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3.3 Bildanalys av historiska tapetgrupper i Disponentparken, 
Grängesberg 

3.3.1. Bakgrund och nulägesbeskrivning av Disponentparken 

Under slutet av 1800-talet hade Grängesberg gått från att vara ett lågproducerat gruvsamhälle 

till att stå för en av Sveriges största exporter av järnmalm. Detta tack vare ny teknik som 

utvecklats under 1870-talet och som ledde till att malmen i Grängesberg fick ett stort värde 

mot vad den tidigare haft (Hallberg & Jonsson 2006). I samband med gruvans framgång 

uppfördes en disponentbostad (figur 21 & 22) till direktören av gruvbolaget år 1896. Den kom 

att få en tillhörande trädgårdsanläggning som idag kallas för Disponentparken (Backman 

2016, s. 12). Det var vanligt att det förekom en tillhörande prydnadsträdgård till 

disponentbostäderna vid den här tiden. Prydnadsträdgården hade en stor betydelse för att 

framhäva ett representativt utseende för industrin, då disponentvillorna ofta låg i närheten av 

fabrikerna (Flinck 1994, s. 249). Disponentparken var dock privat och inte öppen för 

allmänheten och tilläts endast att beträdas av disponentens förnämsta gäster (Backman 2016, 

s. 15). 

  

Parken var ca 3 ha stor och gestaltades av trädgårdsmästaren J. Almqvist, som även stod för 

gestaltning av flera andra parkanläggningar i Grängesberg vid den här tiden. Parken var ritad i 

engelska stilen och det fanns även en köksträdgård med tillhörande växthus och drivbänkar 

(Liljewall 1911, ss. 253-254). I närheten av byggnaden förekom flera gräsplaner med olika 

trädplanteringar (figur 23) och blomsteranordningar, däribland en blomsterparterr i närheten 

av disponentbostaden (figur 24) och olika blomstergrupper som utmärkte sig med blommor i 

starka färger. 

 
Figur 21: Fotografi av den första 

disponentbostaden i Disponentparken (Foto: 

Disponentparkens arkivmaterial)  

 
Figur 22: Vykort av disponentbostaden ca 

1920 (Foto: Skanfil Sverige AB u.å.). 
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Under 1980-talet flyttade den sista disponenten ut från disponentbostaden i samband med att 

gruvan lades ner, parken kom därefter att hamna i privat ägo (Disponentparken u.å.). År 1994 

såldes parken till ett privat bolag där paret Agneta och Bengt Frejd tog över driften av 

anläggningen. Parken hade vid den här tiden till stor del vuxit igen men paret Frejd hade som 

mål att återupprusta parken. Paret startade en trädgårdsförening som fick namnet 

Trädgårdsföreningen för Disponentparkens restaurerande och bevarande i Grängesberg, och 

år 1996 öppnade de upp parken för allmänheten. Verksamheten i parken utvecklades till att 

bli en plats för rekreation, där flera samarbeten med kommunala verksamheter så som 

arbetsförmedlingen, sociala myndigheter och skolor i Grängesberg uppstod under paret Frejds 

ledarskap (Backman 2016, ss. 22-26). 

Mellan åren 2000–2003 anlades en ny mindre trädgårdsanläggning på baksidan av 

disponentbostaden som kom att kallas ”Sinnenas trädgård”. Det var ett projekt för 

funktionshindrade som startades i samarbete med VBU (Västerbergsslagens 

Utbildningscentrum). Projektet fick ett bidrag från europeiska Socialfonden och 

landskapsingenjören Peter Garvö stod för designen och ledningen av projektet (Korén 2003). 

År 2016 gick trädgårdsföreningens verksamhet i konkurs och driften av parken kom därefter 

att tas över av Grängesberg Disp Park AB (Disponentparken u. å.). Hanna Helin1 som är ny 

verksamhetsledare i företaget berättar att aktiebolaget fortfarande drivs som ett socialt företag 

och har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, samt andra kommunala verksamheter.

 
Figur 23: Fotografi av gräsplanerna framför 

disponentbostaden med trädplanteringar 

utspridda som solitärer eller i grupper (Foto: 

Disponentparkens arkivmaterial) 

 
Figur 24: Fotografi av blomsterparterren 

framför disponentbostaden år 1911 (Foto: 

Liljewall 1911, s. 253). 
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Parken består idag delvis av ett 

område som kallas för engelska 

parken med den typiska 

landskapsparken stilideal med 

mjuka gångar och olika träd 

utplacerade som solitärer. Där finns 

även en äldre lindallé och en mindre 

rhododendrondal. I parkens västra 

del ligger det ett växthus med 

tillhörande köks- och kryddträdgård, 

samt fruktträdgård, några bärbuskar 

och ett antal perenna planteringar 

(figur 25). På framsidan av 

disponentbostaden finns det en 

rundel placerad i grusplanen framför 

huset och längs med huset har det 

anlagts några rabatter. På baksidan 

av disponentbostaden ligger 

”Sinnenas trädgård” och består idag 

av en klippträdgård, pergola, 

örtagård, en mindre vattendamm och ett antal perenn- och buskplanteringar samt något 

enstaka fruktträd. Inuti disponentbostaden förekommer ett bed & breakfast och ett café. Här 

finns också möjligheter att hyra lokaler för konferens eller andra tillställningar så som bröllop. 

I samarbete med bolaget Grängesberg Disp Park AB har det under år 2020 startats upp en ny 

förening vid namn Föreningen Grängesbergs Disponentparks vänner. Föreningen skapades 

med tanken om att försöka bidra med mer ideella insatser till verksamheten i parken och har 

tillsammans med kommunen beviljats ett LONA-bidrag från länsstyrelsen (Disponentparken 

2022). Helin2 förklarar att bidraget ska gå till att återupprusta Sinnenas trädgård med 

inriktningen på biologisk mångfald. Det finns även en önskan om att lyfta fram parkens 

historia i samband med det framtida utvecklandet av parken, något som också är av stort 

intresse bland befolkningen i Grängesberg. I samband med att lyfta parkens historiska 

utseende finns det i åtanke att återinföra en plantering i parkens nuvarande rundel (figur 26) 

som efterliknar parkens historiska tapetgrupper, både när det kommer till mönster och 

växtmaterial dock utifrån mer lättskötta metoder. 

 

 

 

 

 

Figur 26: Fotografi av Disponentparkens nuvarande 

rundel (Foto: Självtaget foto, 1 februari 2022). 

 
Figur 25: Karta över Disponentparkens utformning i 

nutid (Disponentparken 2022). 
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3.3.2. Bildanalys av fotografier på parkens historiska tapetgrupper 

Olika planteringar av vad som framkommer som tapetgrupper går att beskåda på fotografier 

från arkivmaterialet som återfinns i disponentbostaden. Två bilder har valts ut till en 

bildanalys, för att försöka besvara Disponentparkens förfrågan och ta fram kunskap om 

parkens historiska tapetgrupper i form av mönster och växtmaterial. I det första fotografiet har 

fokuset legat på växtmaterialet och i det andra på mönsterformationen i planteringen. 

Frans Liljewall beskriver i artikeln ”Trädgårdsanläggningar och trädgårdsodling vid 

Grängesberg” utgiven 18 september år 1911 i tidskriften Trädgården, en del av växtmaterialet 

som förekommer i parkens dåvarande blomsterplanteringar i form av en blomsterparterr, olika 

blomstergrupper och blomsterväxter som odlades i parkens växthus. Liljewall (1911, ss. 254-

255) nämner att det fanns olika parodörer som förekom i parkens planteringar bestående av 

uppstammade eller pyramidformade växter, däribland zonalpelargoner, rabatteternell, spenslig 

ullört, fuchsior, murgrönspelargonier och höblomster. I blomsterplanteringarna påpekas även 

förekomma brokbladiga pelargoner, papegojblad, sommarbegonia och kritpinne. Det nämns 

också att det odlades toffelblommor, silverek och krysantemum i växthusen i parken. 

3.3.3. Fotografi 1 

 

Figur 27: Redigerat fotografi ur Disponentparkens arkivmaterial föreställande en historisk tapetgrupp i 

Disponentparken omkring tiden mellan år 1897-1920. Här har fokuset i analysen legat på 

växtmaterialet i planteringen (Foto: Disponentparkens arkivmaterial). 
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Tapetgruppen i Fotografi 1 (figur 27) är placerad i en gräsmatta på framsidan av 

disponentbostaden i västlig riktning. Den verkar vara formad som en cirkel där kanten är i 

jämnhöjd med gräsmattan och byggs sedan upp på höjden in mot mitten av cirkeln. Det här är 

något som omnämns om uppbyggnaden av tapetgrupper och allmänt om blomster- och 

bladväxtgrupper i förstahandskällorna (se under avsnitt ”3.2.2. Tapetgruppernas uppbyggnad 

och utsmyckning” och ”3.1.5. Blomsterplanteringarnas utveckling under andra halvan av 

1800-talet”). Växtmaterialet som går att urskilja består av bladväxter, både ettåriga och 

perenna, och det verkar förekomma uppstammade växter (figur 27, 1. Uppstammad växt?) i 

planteringen. Några av växterna som framkommer i artikeln ”Trädgårdsanläggningar och 

trädgårdsodling vid Grängesberg” ur tidskriften Trädgård, kan eventuellt förekomma i den 

här planteringen så som rabatteternell och silverek. Av de växter som går att skönja i 

fotografiet finns alla förutom narcisstobaken med i listan över växtmaterial som kunde 

förekomma i tapetgrupper (se bilaga 1). Det förekommer lägre arter i ytterkanten av 

planteringen som sedan övergår till högre arter in mot mitten, något som framkommer i 

beskrivningar om hur växternas höjder allmänt skulle framställas i grupplanteringar (se under 

avsnitt ”3.1.5. Blomsterplanteringarna utveckling under andra halvan av 1800-talet”). De små 

plantorna som syns i framkant av planteringen verkar vara i ett tidigt växtstadie. 

Vad gällande mönstret i planteringen går det att urskilja en kantlinje bestående av en 

infattningsväxt (figur 27, 2. Infattningsväxt) som följer planteringens kant med en avvikande 

mindre halvcirkel i linjen (figur 27, 3. Kantlinje i halvcirkel). Eftersom tapetgruppernas 

mönsterformation bygger på symmetri borde halvcirkeln i mönstret upprepats i planteringens 

mönster (se under avsnitt ”3.2.3. Tapetgruppernas mönster”). Kantlinjen efterföljs av två 

rader med låga arter (figur 27, 4. Två rader av låga arter) som också verkar följa kantlinjens 

form hela vägen runt. Pinnarna som sticker upp i planteringen, är troligtvis blomsterkäppar 

(figur 27, 5. Blomsterkäppar) som kunde användas som stöd till växterna. 
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3.3.4. Fotografi 2 

 

Figur 28: Redigerat fotografi ur Disponentparkens arkivmaterial föreställande en historisk tapetgrupp i 

Disponentparken omkring tiden mellan år 1897-1920. Här har fokuset i analysen legat på 

planteringens mönster (Foto: Disponentparkens arkivmaterial u.å.). 

Fotografi 2 (figur 28) visar en tapetgrupp placerad en bit från disponentbostaden i nordlig 

riktning. Hela planteringens grundformation verkar vara uppbyggd densamma som i 

Fotografi 1 (figur 27), där planteringen är rundformad som en cirkel och upphöjd in mot 

mitten, samt är det lägre växter i framkant och högre i mitten. Av mönstrets formation går det 

att urskilja ganska tydliga former på kantlinjen i mönstret. Det går att se en liten halvcirkel 

(figur 28, 1. Kantlinje i liten halvcirkel) som följs av en stor halvcirkel (figur 28, 2. Kantlinje i 

stor halvcirkel) och sedan kommer en spetsig kant (figur 28, 3. Spetsig kantlinje). Det verkar 

även vara en infattningsväxt som följer kantlinjen av mönstret hela vägen runt i planteringen 

(figur 28, 4. Infattningsväxt). Innanför infattningsväxten i den stora halvcirkeln ser det ut att 

vara två rader av låga arter (figur 28, 5. Två rader av låga arter). Det är möjligt att dessa två 

rader även går att skymta i område 6 & 7 (figur 28, 6 & 7. Kantlinje i stor halvcirkel?). Som 

tidigare omnämnts så utgår tapetgruppernas mönster från en symmetri och kantlinjens former 

borde därför ha upprepats i mönstret. Den stora halvcirkeln kan därmed ha återkommit på 

vardera sida om den lilla halvcirkeln och spetsiga kanten (figur 28, 6 & 7. Kantlinje i stor 

halvcirkel?). 
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Utifrån ovannämnda tolkningar angående mönstrets utformning, går det att finna flera 

liknelser med ett mönster för tapetgrupper i Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) (figur 29). 

Parkens plantering går även att jämföra med mönsterförslag ur Götzes bok Album für 

Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung (figur 30). De stora halvcirklarna i parkens 

plantering skulle stämma överens med både Müllers och Götzes mönsterformation. Den lilla 

halvcirkeln och spetsiga kanten i parkens tapetgrupp skiljer sig dock utifrån både Müllers och 

Götzes mönster som består av fyra spetsiga hörn mellan dem stora halvcirklarna i mönstren. 

Parkens tapetgrupp kunde istället haft två spetsiga hörn och två små halvcirklar (figur 31). 

 

Figur 31: Egen tolkning på mönsterformationen av 

tapetgruppen i Fotografi 2 (figur 28). Den ena 

ritningen visar symmetrin som framkommer genom de 

geometriska figurerna som använts i uppbyggnaden av 

mönstret. 

 

I planteringen är det blomsterkäppar utsatta på liknande sätt som förekommer i planteringen i 

Fotografi 1 (figur 27), men det verkar vara två olika längder på dem i den här planteringen 

(figur 28, 8. Blomsterkäppar). 

4. Diskussion och slutsatser 

4.1. Begreppsproblematiken med tapetgrupper 

Efter en fördjupning i ämnet tapetgrupper så känns det fortfarande ganska diffust kring vad 

som kallades för en tapetgrupp under andra delen av 1800-talet. Av det som framkommer i 

källmaterialet så utmärkte tapetgrupper sig för att ha mönsterformationer som byggde på 

geometrin och symmetrin från tidigare stilar, där även inspiration kunde tas från dåvarande 

inredningsmönster. Tapetgrupperna kunde bestå av låga blomster- och bladväxter som stod i 

jämnhöjd med varandra, ibland med en samling av höga växter i mitten eller enstaka 

exemplar utsatta runt om i tapetgruppsplanteringen. Mönstren framhävdes genom 

växtmaterialets starka färger och kontraster jämtemot varandra. Det som skapar en viss 

 
Figur 29: Ett mönsterförslag 

till en tapetgrupp ur Müllers 

Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) 

(Müller 1888). 

  
Figur 30: Två mönsterförslag till tapetgrupper ur Götzes Album 

für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung (Götze 1895). 
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problematik är de olika begreppen som omnämns under ”2.4. Begrepp och 

begreppsproblematik”. 

I förstahandskällorna förekommer planteringar som benämns med andra begrepp utöver ordet 

tapetgrupp men där planteringarnas uppbyggnad och utformningen av både mönster och 

växtmaterial tyder på att det är en tapetgruppsplantering. Det skapar en förvirring kring vad 

som egentligen klassades som en tapetgrupp under andra delen av 1800-talet. Att fördjupa sig 

i begreppsproblematiken kring tapetgrupper hade varit en möjlig fortsatt utveckling på den 

här undersökningen och hur de kom att få benämningen tapetgrupp i Sverige. Exempelvis så 

förekommer benämningen sammansatta grupper/gruppsamling för planteringar som också 

hänvisas som en tapetgrupp i både Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) och i Handbok av svenska 

trädgårdsskötseln 8. Samma benämning förekommer redan år 1848 i Müllers Theoretisk-

praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar, jemte en tabellarisk 

sammanställning af park- och fruktträd, buskar och blomsterörter, samt anteckningar om 

dessas höjd, varaktighet, utseende, blomningstid, den jordmån och det läge de fordra m. m, 

där han hänvisar att sammansatta grupper intill bostadshuset skulle gå i samklang med 

byggnadens arkitektur. Müller lyfter även kontrastverkan i planteringarna och rekommenderar 

flera växter som även kom att förekomma till planteringar som senare kom att benämnas som 

en tapetgrupp. Vad är det som skiljer Müllers beskrivning av sammansatta grupper med inslag 

av byggnadsarkitekturen mot det som senare kom att kallas tapetgrupper eller är det bara 

benämningen som förändras? Att besvara dessa frågor hade kanske kunnat leda till mer 

kännedom om tapetgrupperna.  

En vidare undersökning om begreppsproblematiken hade även kanske gett mer klarhet om när 

tapetgrupperna introducerades i Sverige, något som det fortfarande finns en del oklarheter 

kring. I den här undersökningen har det framkommit att det under 1860-talet började 

förekomma förslag på blomster- och bladplanteringar i form av ”blomsterparterrer”, där 

mönstret och växtmaterialet stämmer överens med en typisk tapetgruppsplantering. Det 

omnämns ingen specifik tid om när tapetgrupperna började förekomma enligt 

förstahandskällorna som har använts i den här undersökningen. 

Något som också framkommit genom resultatet av undersökningen är problemet kring 

växtmaterialets benämningar i förstahandskällorna. Eftersom det förekommer en blandning av 

latinska och svenska namn i olika kombinationer, har det blivit en tolkningsfråga om vilka 

växtarter som skribenterna hänvisar till. Genom SKUD växtdatabas framkommer flera 

synonymer som förekommit av växtmaterial som i nutid benämns under ett annat namn och 

har fungerat som hjälpmedel i tolkningsprocessen. I slutändan är det dock inte garanterat att 

ens egen tolkning har lett fram till det exakta växtmaterialet som kunde förekomma. Att 

forska vidare kring växtmaterialets benämningar hade också kunnat varit en intressant 

fortsättning på den här undersökningen och hade kunnat leda till mer kunskap om när 

växterna som kunde förekomma i tapetgrupperna började förekomma i Sverige och när de 

byter namn. 

4.2. Det kulturhistoriska värdet och hållbarhetsfrågan kring 
tapetgrupper 

En annan vinkel på vidare forskning om tapetgrupper hade varit att fördjupa sig mer kring 

skötseln av tapetgrupperna, eftersom den var en bidragande faktor till varför tapetgrupperna 
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kom att ganska snabbt bli mindre populära framåt sekelskiftet. Som omnämns under avsnitt ” 

3.2.6. Kritiken mot tapetgrupperna” så blev de höga kostnaderna för tapetgrupperna en av 

orsakerna till att perenna blomster- och bladväxter började lyftas fram och bli mer och mer 

populära runt den här tiden. Än idag framstår perenner som växtmaterial som kräver minder 

skötsel i jämförelse med annueller i form av ettåriga sommarblommor och bladväxter som 

anses vara ett mer kostsamt material. I dessa tider då tankar kring hållbarhet är något som 

prioriteras högt i samhället, så kan det vara svårt att lyfta fram starka argument till varför 

sommarblommorna borde fortsätta att användas. 

Något som inte bör glömmas bort är det kulturhistoriska värdet som tapetgrupper kan bidra 

till i historiska anläggningar. Tapetgrupperna påvisar en av hortikulturens mest avancerade 

blomsterplanteringar, där trädgårdsmästarens hantverkskunskaper kommer fram genom 

tapetgruppernas växtmaterial och komposition, samt skötseln som krävdes för att bibehålla 

mönstret i tapetgruppen. Här kommer betydelsen av både det materiella och immateriella 

kulturarvet fram, eftersom det finns ett kulturhistoriskt värde med att bevara det historiska 

växtmaterialet och trädgårdsmästarens traditionella hantverk. Något som framlyfts under ” 
3.1. Historisk bakgrund av tiden och svenska trädgårdskonsten utveckling från mitten av 

1800-talet fram till sekelskiftet” är att det exotiska växtmaterialet spelade en stor roll i 

samhället i form av det hortikulturella intresset som förekom under andra halvan av 1800-

talet. Det var en av de tydligast förekommande huvudkomponenterna inom den svenska 

trädgårdskonsten under den här tiden, både i privata trädgårdar som exempelvis 

villaträdgården och i dem offentliga parkerna. Att återskapa tapetgrupper i historiska 

anläggningar med det historiska växtmaterialet skulle bidra till ett högt autentiskt värde som 

samtidigt skapar ett starkt kulturhistoriskt värde i anläggningen. 

Idag pågår en debatt kring hur vi i framtiden kan bevara våra historiska anläggningar och dess 

kulturhistoriska värden och samtidigt förhålla oss till klimatförändringar och hållbara 

metoder, där bevarandet av biologiska mångfalden spelar en viktig roll. När det kommer till 

tapetgruppsplanteringar, så skulle de kunna återskapas utifrån mera hållbara alternativ som 

bibehåller det kulturhistoriska värdet när det kommer till växtmaterialet. Till exempel skulle 

det gå att använda sig av en kombination av perenner och annueller som inte kräver för 

mycket underhåll. Exempelvis är bladväxter som kunde förekomma i tapetgrupperna, 

framförallt i form av suckulenta växter, ett alternativ som kräver mindre skötsel under 

sommaren. Sommarblommor hade också kunnat förekomma i en mindre skala tillsammans 

med bladväxter eller perenner och bidragit till en biologisk mångfald, då flera 

sommarblommor uppskattas av våra insekter. 

Vad gällande växtmaterialet i tapetgrupperna som framkommer i bilaga 1, har en del arter 

enbart förekommit i rekommendationer av växtmaterial till tapetgrupper och inte i verkliga 

planteringar som utförts. En jämförelse med vilka växter som kunde förekomma i handeln, 

hade kunnat ge kunskap om vilket växtmaterial som fanns lättillgängligt och ofta förekom i 

handeln under den här tiden. Rekommendationerna som lyfts fram i trädgårdshandböckerna 

och trädgårdstidsskrifterna från andra delen av 1800-talet kan ha påverkats av andra länders 

tapetgruppsplanteringar och utländska verk som trädgårdsmästarna kunde studera. Därmed 

kan växtlistan i bilaga 1 inte ge en tydlig bild av vilket växtmaterial som i slutändan verkligen 

användes i tapetgrupperna, då det kan ha påverkats av vilka växter som förekom i handeln i 

Sverige under den här tiden. 
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4.3. Tapetgruppsplanteringarna i Disponentparken 

Disponentparken är anlagd under den tid då tapetgrupperna hade börjat få ganska mycket 

kritik och börjat bli mindre populära. Bildanalysen påvisar dock att modet av tapetgrupper 

ändå höll i sig in på 1900-talet och då även i privata anläggningar, även om det som lyfts i 

källmaterialet pekar på att tapetgrupper mestadels fortsatte att användas i offentliga parker in 

på 1900-talet. Vad gällande vilket växtmaterial och mönsterformationer som kunde 

förekommit i Disponentparkens historiska tapetgrupper, har det genom bildanalysen varit 

svårt att fastställa säkra svar kring den här frågan. Det finns många källkritiska aspekter med 

att utföra en bildanalys av svartvita fotografier som tas upp under ”2.3. Källmaterial och 

källkritik”.  

Genom den kunskap som lyfts fram i resultatets första och andra del om 

blomsterplanteringarnas utveckling under 1800-talets andra hälft, samt allmänt om 

tapetgrupper i Sverige vid den här tiden, finns det flera liknelser som kan dras till 

bildanalysens resultat. Växtmaterialet som tolkats i Fotografi 1 (figur 27) framkommer i den 

sammanställda listan över växter som kunde förekomma i tapetgrupper (bilaga 1). Även 

uppbyggnaden av planteringarna i både Fotografi 1 och Fotografi 2 var typisk för 

tapetgrupperna och de geometriska utformningarna i mönstret i Fotografi 2 (figur 28) 

stämmer in på former som kunde förekomma i mönsterformationer till tapetgrupper. Trots de 

liknelser som omnämns ovan, har det uppstått en fundering kring analysen av växtmaterialet i 

Fotografi 1. Tapetgruppen i Fotografi 1 verkar främst bestå av bladväxter som förekommer i 

flera medelhöga och höga arter. Tapetgrupper förespråkades att bestå av låga växter för att 

mönstret skulle synas och skulle hållas låga och korta genom toppning och klippning. Det 

kunde förekomma högre växter i mitten av en tapetgrupp, men i plantering på Fotografi 1 

verkar större delen av planteringen bestå av högre växter. Därmed är frågan om den 

planteringen skulle kallats för tapetgrupp under 1800-talets andra hälft eller om den möjligtvis 

skulle kallats enbart för en bladväxtgrupp. Här är det återigen svårt att avgöra vad som skulle 

benämnas som en tapetgrupp och vad som inte skulle räknas som en sådan plantering. På 

grund av vinkel som fotografiet är taget går det inte att urskilja hela utformningen av mönstret 

i mittenpartiet av planteringen och gör det därmed svårt att avgöra hela dess 

mönsterformation. Vidare består planteringen av flera olika arter, vilket kan tyda på att det är 

en sammansatt grupplantering, då enkla grupper förespråkades att enbart innehålla en art eller 

sort. Därmed blir det även svårt att klassa planteringen som enbart en sammansatt 

gruppsamling av bladväxter, då sammansatta grupper även kunde förekomma som en 

benämning för tapetgrupper.   

Enligt den kunskap som tagits fram om tapetgrupper i Sverige känns planteringen i Fotografi 

1 mer som en bladväxtgrupp, om tapetgruppernas utformning utgår från att bestå av mestadels 

låga växter. Om en jämförelse ska göras med Fotografi 2 så framgår även här att högre växter 

är planterade i mitten av planteringen men planteringen består av en större skala med låga 

växter, som tydligare framhäver mönstret i planteringen. Planteringen i Fotografi 2 känns 

därmed mer i enlighet med hur utformningen av en tapetgrupp beskrivs än planteringen i 

Fotografi 1, utifrån källmaterialet som använts i den här undersökningen. En vidare 

jämförelse med bladväxtgrupper som inte beskrivs som tapetgrupper hade kunnat utveckla 

den här frågan och kanske ge svar på om planteringen i Fotografi 1 räknas som en tapetgrupp 

eller inte. 
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Eftersom det återfunnits väldigt lite information om parkens historia i den här 

undersökningen, hade en fördjupning i parkens historia också varit en intressant utveckling på 

undersökningen kring parkens tapetgrupper. Att försöka finna mer källmaterial som lyfter 

parkens historia hade kunnat leda till mer kunskap kring det historiska växtmaterialet som 

kunde förekommit i parkens tapetgrupper. Även en undersökning av trädgårdsmästaren som 

omnämns i artikeln ”Trädgårdsanläggningar och trädgårdsodling vid Grängesberg” i 

tidskriften Trädgården från 1911, hade kunnat ge mer information kring planteringarnas 

utformning. En jämförelse med andra parker från samma tid hade också kunnat bidra till mer 

kunskap om växtmaterialet som kunde förekomma i sådana anläggningar. 

Det hade också varit intressant att forska vidare kring blomsterkäpparna som förekommer i 

båda planteringarna i bildanalysen. Blomsterkäpparna är väldigt många och höga, något som 

gör att de syns väldigt tydligt i planteringen. Enligt Trädgårdsskötsel (tredje uppl.) skulle 

blomsterkäpparna helst inte synas i planteringen och döljas om det var möjligt med växterna. 

Därmed uppkommer flera frågor kring varför de var så många och så höga i parkens 

plantering, om det var något slags mode inom trädgårdskonsten som kunde förekomma i 

trädgårdsanläggningar vid den här tiden. 

Slutligen när det kommer till Disponentparkens möjligheter att plantera en framtida 

tapetgrupp i parken, hade de mer hållbara och lättskötta alternativ som omnämns ovan kunnat 

vara att föredra då parken inte har möjlighet till en allt för krävande skötsel kring den framtida 

planteringen. Ett alternativ hade kunnat varit att främst välja bladväxter, framförallt 

suckulenta arter då de är lättskötta med en kombination av några sommarblommor, då parken 

också har tankar om att utveckla parken med den biologiska mångfalden i omtanke. Även 

exempelvis blomsterkäppar skulle också höja det autentiska värdet i planteringen, där ett 

alternativ hade varit att ha lite högre växter i mitten som kan behöva stöd. När det kommer till 

mönsterformationen hade de som omnämns i analysen av Fotografi 2 (figur 28) varit en 

möjlighet för parken att återinföra eller eventuellt en mer förenklad form utifrån dessa 

alternativ. 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet grundar sig på en förfrågan från Disponentparken som ligger i 

Grängesberg, Dalarna. De vill ha hjälp med att finna mer kunskap om deras historiska 

tapetgrupper som varit planterade i parken under slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. 

Grängesberg var vid den här tiden ett framgångsrikt gruvsamhälle och parken kom till i slutet 

av 1800-talet i samband med uppförandet av en disponentbostad till direktören för 

gruvbolaget i Grängesberg. Parken gestaltades utifrån den engelska landskapsstilen som 

utgick från en oregelbundet, men där enstaka symmetriska element i form av bland annat 

blomsterplanteringar införts i gestaltning enligt modet som rådde inom den svenska 

trädgårdskonsten under andra delen av 1800-talet. Disponentparken påvisar typiska 

blomsterplanteringar som kom att kallas för tapetgrupper och parken har en önskan om att i 

framtiden kunna plantera en liknande tapetgruppsplanteringen utifrån de historiska som 

tidigare förekommit i parken. 

Det saknas detaljerad kunskap om de svenska tapetgrupperna under andra delen av 1800-talet 

i sentida litteratur och forskning som lyfter den svenska trädgårdskonstens historia. Därmed 

kom idén om att fördjupa sig i ämnet tapetgrupper i Sverige under andra halvan av 1800-talet, 
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med syftet att hjälpa Disponentparken att få mer kunskap om sina historiska tapetgrupper. 

Vidare utvecklades en frågeställning som syftar på att lyfta tapetgrupperna som en del av den 

svenska trädgårdskonstens historia under andra delen av 1800-talet och sammanställa förslag 

på vilka mönster och växtmaterial de kunde bestå av. Målet med undersökningen är att 

resultatet ska leda till ett kunskapsunderlag som Disponentparken kan använda sig av inför 

sitt framtida återskapande av en historisk tapetgrupp. Tanken är även att kunskapsunderlaget 

ska fungera som ett hjälpmedel för andra historiska trädgårdsanläggningar i Sverige när det 

kommer till att rekonstruera en historisk och autentisk tapetgruppsplantering från den här 

tiden. 

Resultatet av undersökning är indelad i 3 delar, där det först kommer en historisk bakgrund av 

tiden och stilidealen som florerade inom den svenska trädgårdskonsten under 1800-talets 

andra hälft och som lyfter olika aspekter som fått en betydelse för utveckling av 

tapetgrupperna. Andra delen är inriktad på tapetgrupper i Sverige under den här tiden och 

lyfter hur deras utformningen kunde se ut, både när det kommer till mönster och växtmaterial. 

Den sista delen handlar om Disponentparken och dess historiska tapetgrupper. 

Undersökningen har utgått från flera metoder, där litteraturstudier och undersökning av 

arkivmaterial varit de främsta metoderna som använts. Huvudsakligen har förstahandskällor 

från andra delen av 1800-talet använts i form av trädgårdshandböcker och trädgårdstidskrifter 

för att försöka återge en så korrekt återgivelse av hur dåtidens tapetgrupper förespråkades i 

form av både mönster och växtmaterial. Därutöver har även andrahandskällor använts med 

inriktning på tidigare trädgårdshistorisk forskning och undersökning. För att få fram mer 

specifik information om de historiska tapetgrupperna i Disponentparken, har en bildanalys 

utförts av två fotografier från det arkivmaterial som återfinns i disponentbostaden i parken. 

Fotografierna visar två olika tapetgrupper som tidigare varit planterade i parken under slutet 

av 1800-talet, början på 1900-talet. I Fotografi 1 ligger fokuset på växtmaterialet i 

tapetgruppen och i Fotografi 2 ligger fokuset på mönstret av tapetgruppen. 

Undersökningen är fokuserad på 1800-talets andra hälft, då det var under den perioden som 

tapetgrupper blev en stor del av den svenska trädgårdskonsten. Tapetgrupperna framhävdes 

till en början som återupplivade blomsterparterrer från tidigare geometriska stilar och de 

lyftes även fram som en blomsterplantering som liknade inredningens mönster som varade vid 

den här tiden. Tapetgrupperna bestod av symmetriska mönster ofta i form av olika 

geometriska former, där mönstret framhävdes genom kontrastverkan mellan olika färger, 

framförallt komplementfärgerna. Växtmaterialet som de bestod av var flera nya exotiska 

växtarter som medtagits från upptäcktsresor runt om i världen, där annueller och 

utplanteringsväxter av blomster- och bladväxter blev populära tack vare deras karaktäristiska 

färger och former. Det förespråkades att använda låga växter i tapetgruppsplanteringarna och 

de kunde underhållas i form av klippning och putsning, för att inte mönstret skulle försvinna 

och skapa ett vanvårdat uttryck av planteringen. Det kunde även förekomma högre växter i 

mitten av en tapetgrupp som exempelvis jättehampa eller ett exemplar av en Agave. Det 

kunde också stå en urna med flera olika växter i och enstaka högre växter kunde även 

förekomma som solitärer i tapetgruppsplanteringen. I bilaga 1 framkommer en sammanställd 

lista över växtmaterial som kunde förekomma och rekommenderas till 

tapetgruppsplanteringar enligt förstahandskällorna som använts i den här undersökningen. 

Tapetgrupperna fick motta en del kritik då de framstod som kostsamma planteringar både när 

det kom till växtmaterial och skötsel. Därmed började det mot slutet av 1800-talet framhävas 

mer härdigt växtmaterial istället för de exotiska växtmaterialet som tidigare använts i 
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tapetgruppsplanteringarna och framåt sekelskiftet började tapetgrupperna att bli mindre 

populära. Även idag förespråkas ett mer härdigt växtmaterial till utformningen av trädgårdar 

med tankar utifrån hållbarhetsfrågan som har en stor betydelse i dagens samhälle. Det som 

inte får glömmas bort är betydelsen av det kulturhistoriska värdet som tapetgrupper kan 

framhäva i en historisk trädgårdsanläggning. Undersökningen utgår från ett 

kulturvårdsperspektiv med riktlinjer som framkommer i Icomos Florens-deklaration den 15 

december 1982 om bevarande och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar, parker 

och landskap. Det historiska växtmaterialet som kunde förekomma i tapetgrupperna vid den 

här tiden är en del av vårt materiella kulturarv och även det immateriella kulturarvet 

framkommer genom den kunskap som krävdes av trädgårdsmästarna i både utformningen och 

skötseln av tapetgrupperna. En framtida tapetgruppsplantering med en historisk 

mönsterformation och växtmaterial skulle leda till ett autentiskt kulturhistoriskt värde för 

Disponentparken. Flera mönsterformationer som framkommer i resultatet av den här 

undersökningen skulle kunna användas för en framtida tapetgruppsplantering i 

Disponentparken. En lösning på ett mer lättskött och hållbart växtmaterial hade varit att 

främst använda sig av bladväxter eller perenner. Det hade även kunnat förekomma en 

kombination med ettåriga sommarblommor, då de skulle bidra till den biologiska mångfalden, 

något som parken också eftersträvar i sin utveckling. 

Utifrån bildanalysen av fotografierna på tapetgrupper i Disponentparken har det framkommit 

flera liknelser som går att urskilja med den kunskap som tagits fram i undersökningen om 

tapetgrupper i Sverige generellt under 1800-talets andra hälft. Det förekommer dock flera 

källkritiska aspekter att ta hänsyn till i en bildanalys av svartvita fotografier. Tolkningarna i 

analysen bygger på den kunskap som tagits fram i del ett och två i resultatet om tapetgrupper i 

Sverige, samt förkunskaper från min utbildning och samtal med min handledare. Utifrån 

bildanalysen har det uppstått en problematik kring utformningen av tapetgruppen som 

analyserats i Fotografi 1. Planteringen har flera höga växter, något som också kunde 

förekomma i tapetgrupper men i planteringen på Fotografi 1 är det fler högre växter än lägre. 

Det framkallar en fundering kring om den planteringen verkligen skulle kallats för en 

tapetgrupp under andra halvan av 1800-talet eller om den bara skulle benämnts som en 

bladväxtgrupp utan tapetgruppens typiska utformning med mestadels låga växter. 

Planteringen i Fotografi 2 i analysen är mer i enlighet med hur en tapetgrupp beskrivs utifrån 

förstahandskällorna som använts i den här undersökningen, eftersom det framkommer ett mer 

tydligt mönster i form av låga växter i den planteringen jämfört med Fotografi 1. Det finns en 

begreppsproblematik kring tapetgrupperna då flera olika benämningar använts vid 

beskrivningen av planteringar som även förekommer med benämningen tapetgrupp i 

förstahandskällorna. En vidare utveckling på den här undersökningen hade varit en 

fördjupning kring begreppsproblematiken med begreppet tapetgrupp och hade kunnat 

komplettera med mer kunskap kring vad som verkligen klassades som en tapetgrupp under 

andra delen av 1800-talet, samt vilken tid de anses ha börjat förekomma i Sverige. 
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Figur 12: Förslag på utformning av en tapetrupp ur Handbok i svenska trädgårdsskötseln 8. 

Källa: Pihl, A., Lindgren, E. & Löwegren, G. (red.) (1884). Handbok i svenska 
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Källa: Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och 

köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 

3. uppl. Stockholm: Bonnier. 

Figur 14: Förslag på olika former tillhörande den gotiska stilen och som kunde användas i 

utformningen av mönstret i en tapetgrupp. 

Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, 

blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 3. uppl. 

Stockholm: Bonnier. 

Figur 15: Olika mönster hämtade från ett utländskt verk med förslag på olika 

färgkombinationer, där siffrorna visade hur olika färger kunde upprepas i mönstret. 

Källa: Pihl, A., Lindgren, E. & Löwegren, G. (red.) (1884). Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 Blomsterdrifning under vintern ; Törnrosens odling på fritt land ; 

Trädgårdsanläggningskonst ; Trädgårdskalender. Stockholm: Flodin. 

Figur 16: Ritning av en tapetgrupp ur Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 

Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, 

blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 3. uppl. 

Stockholm: Bonnier. 

Figur 17: Ritning av en tapetgrupp ur Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 

Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, 

blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 3. uppl. 

Stockholm: Bonnier. 

Figur 18: En tabell över olika geometriska mönsterförslag för tapetgrupper ur 

Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 

Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, 

blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 3. uppl. 

Stockholm: Bonnier. 

Figur 19: Ritningar på tapetgrupper i Battersea park i England ur Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8. 

Källa: Pihl, A., Lindgren, E. & Löwegren, G. (red.) (1884). Handbok i svenska 

trädgårdsskötseln 8 Blomsterdrifning under vintern ; Törnrosens odling på fritt land ; 

Trädgårdsanläggningskonst ; Trädgårdskalender. Stockholm: Flodin. 
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Figur 20: Olika tapetgruppsmönster från Karl Götzes verk Album für Teppichgärtnerei und 

Gruppenbepflanzung. 

Källa: Götze, K. (1895). Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung. Erfurt: 

Ludwig Möller. 

Figur 21: Fotografi av den första disponentbostaden i Disponentparken. 

Källa: Disponentparkens arkivmaterial [internt material], fotografier av parken (u.å.) 

Figur 22: Vykort av disponentbostaden ca 1920. 

Källa: Skanfil Sverige AB (u.å.). Grängesberg, Direktörsbostaden. 

https://posthistoria.se/butik/2/search/0/prId/332711/psr/Gr%C3%A4ngesberg [2022-04-23] 

Figur 23: Fotografi av gräsplanerna framför disponentbostaden med trädplanteringar 

utspridda som solitärer eller grupper, typiskt för den engelska stilen. 

Källa: Disponentparkens arkivmaterial [internt material], fotografier av parken (u.å.) 

Figur 24: Fotografi av blomsterparterren framför disponentbostaden år 1911. 

Källa: Liljewall, F. (1911). Trädgårdsanläggningar och trädgårdsodling vid Grängesberg. 

Trädgården, (37), ss. 253-255. 

Figur 25: Karta över Disponentparkens utformning i nutid. 

Källa: Disponentparken (u.å.). Om parken. http://www.disponentparken.com/om-

disponentparken-35214091 [2022-04-18] 

Figur 26: Fotografi av Disponentparkens nuvarande rundel  

Källa: Självtaget foto 

Figur 27: Redigerat fotografi ur Disponentparkens arkivmaterial föreställande en historisk 

tapetgrupp i Disponentparken omkring tiden år 1897-1920. 

Källa: Disponentparkens arkivmaterial [internt material], fotografier av parken (u.å.) 

Figur 28: Redigerat fotografi ur Disponentparkens arkivmaterial föreställande en historisk 

tapetgrupp i Disponentparken omkring tiden år 1897-1920. 

Källa: Disponentparkens arkivmaterial [internt material], fotografier av parken (u.å.) 

Figur 29: Ett mönsterförslag till en tapetgrupp ur Müllers Trädgårdsskötsel (tredje uppl.). 

Källa: Müller, D. (1888). Trädgårdsskötsel: fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, 

blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m.. 3. uppl. 

Stockholm: Bonnier. 

Figur 30: Två mönsterförslag till tapetgrupper ur Götzes Album für Teppichgärtnerei und 

Gruppenbepflanzung 

Källa: Götze, K. (1895). Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung. Erfurt: 

Ludwig Möller. 

Figur 31: Egen tolkning på mönsterformationen av tapetgruppen i Fotografi 2 

Källa: Egen ritning. 

 

https://posthistoria.se/butik/2/search/0/prId/332711/psr/Gr%C3%A4ngesberg
http://www.disponentparken.com/om-disponentparken-35214091
http://www.disponentparken.com/om-disponentparken-35214091
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BILAGA 1

Vetenskapligt namn** Svenskt namn Sortnamn Källa Anmärkningar***

BLOMSTERVÄXTER

Achillea ptarmica nysört (Müller 1888, s.189) flerårig ört

Achillea umbellata flockröllika (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Ageratum houstonianum syn. A. mexicanum

ageratum syn. 

leverbalsam (Medin 1887, s.*4) (Müller 1888, s.189) halvbuske, odlas som ettårig

Ajuga reptans revsuga Atropurpurea' 'Variegata' (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Antennaria dioica syn. A. tomentosa kattfot Tomentosa' (Müller 1888, s.114,190) flerårig ört

Antirrhinum majus lejongap (Müller 1888, s.*74) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*95) flerårig ört, odlas som ettårig

Arabis caucasica syn. A. albida fagertrav Variegata' (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Aurinia saxatilis syn. Alyssum saxatile praktstenört (Müller 1888, s.189) flerårig ört och halvbuske

Begonia begoniasläktet (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) fleråriga örter och knölväxter

Begonia x tuberhybrida syn. B. tuberosa knölbegonia (Medin 1887, s.*4) flerårig ört

Bellis perennis tusensköna

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20) (Müller 1888, s.113,190) 

(Om Blomsterplanteringar 1861b, s.1)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.20).

Calceolaria toffelblomssläktet (Löwegren 1872, s.*26) (Müller 1888, s.190) ettåriga örter och buskar

Callistephus chinensis sommaraster (Müller 1888, s.113) ettårig ört

Campanula carpatica karpaterklocka (Müller 1888, s.189) flerårig ört

Campanula pulla svartklocka (Müller 1888, s.189) flerårig ört

Celosia argentea Plumosa-Gruppen syn. C. 

pyramidalis var. plumosa plymört (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) ettårig ört

Cerastium arvense fältarv (Müller 1888, s. 190) flerårig ört

Cerastium biebersteinii tät silverarv (Müller 1888, s. 190) flerårig ört

Cerastium tomentosum silverarv

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20) (Löwegren 1872, s.*25) 

(Müller 1888, s.113,190) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) 

(Om Blomsterplanteringar 1861b, s.1) (Phil 1879, s.*179) (Pihl, 

Lindgren & Löwegren 1884, s.*96,99,119)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.20).

Chrysantemum krysantemumsläktet (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) flerårig ört

Convolvulus sabatius syn. C. mauritanicus ampelvinda (Müller 1888, s.189) flerårig ört, odlas som ettårig

Convolvulus tricolor blåvinda Azureus'

(Müller 1888, s.189) (Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till 

bostaden 1859, s.4) ettårig ört

Dahlia dahliasläktet

(Om Blomsterplanteringar 1861a, s.83) (Om Blomsterplanteringar 

1861b, s.1) (Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till bostaden 

1859, s.4) flerårig ört

Gentiana acaulis alpgentiana (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Glandularia aristigera syn. Verbena pulchella mossverbena

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20) (Om 

Blomsterplanteringar 1861b, s.1)

flerårig ört, odlas som ettårig. infattningsväxt 

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20).

Heliotropium helitropiumsläktet

(Medin 1887, s.*5) (Müller 1888, s.189) (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s.119) ettåriga örter och buskar

Hyssopus officinalis isop (Müller 1888, s.20,113) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.118) halvbuske. infattningsväxt (Müller 1888, s.20).

Iberis amara blomsteriberis (Müller 1888, s.189) ettårig ört

Iberis umbellata roseniberis purpurea' (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) ettårig ört
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Lamium maculatum rosenplister (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Lobelia cardinalis syn. Lobelia fulgens kardinallobelia

(Löwegren 1872, s.*26) (Medin 1887, s.*5) (Müller 1888, 

s.*75,189,190) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*96,119) flerårig ört

Lobelia erinus kaplobelia

Kaiser Wilhelm' 'Compacta' 

'Crystal Palace' 'Stern von Ischl'

(Löwegren 1872, s.*25) (Medin 1887, s.*3) (Müller 1888, 

s.66,113,189,190) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Phil 

1874, s.*77) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) ettårig och flerårig ört

Lobularia maritima syn. Alyssum maritimum strandkrassing Koniga' 'Variegata' (Müller 1888, s.190) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) ettårig och flerårig ört

Lotus corniculatus käringtand (Infattnings- och gazonväxter 1857, s.19)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.19)

Malva arborea syn. Lavatera arborea jättemalva (Medin 1887, s.*5)

flerårig ört, odlas som ettårig. Högre växt, solitär i 

tapetgruppsplantering (Medin 1887, s.5).

Matthiola incana var. annua sommarlövkoja

(Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.30) (Müller 1888, s.*74) (Om 

Blomsterplanteringar 1861a, s.83) (Plan af en mindre trädgård, 

anslutande sig till bostaden 1859, s.4) ettårig ört

Mentha pulegium syn. M. gibraltarica polejmynta

(Müller 1888, s.74,114,190) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.116)

flerårig ört. infattningsväxt (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s.116).

Myosotis alpestris alpförgätmigej (Müller 1888, s.189) flerårig ört

Nemophila menziesii syn. N. insignis prins Gustafs öga alba' (Müller 1888, s.*74,189) ettårig ört

Oxalis tetraphylla syn. O. esculenta rosettoxalis (Infattnings- och gazonväxter 1857, s.19)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.19)

Pelargonium x hortorum

zonalpelargon syn. 

Scharlakanspelargon

Scarlet' 'Crystal Palace Gem' 

'Mrs Pollock'

(Löwegren 1872, s.*25) (Medin 1887, s.*3) (Müller 1888, 

s.66,*74,189,190) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Phil 

1874, s.*77) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.*95,*96,116,119) flerårig ört och halvbuske

Petunia petuniasläktet (Müller 1888, s.*74) (Om Blomsterplanteringar 1861b, s.2) fleråriga örter, odlas som ettårig

Petunia axillaris syn. P. nyctaginiflora vitpetunia

(Müller 1888, s.189) (Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till 

bostaden 1859, s.4) flerårig ört, odlas som ettårig

Petunia integrifolia syn. P. phoenicea, P. 

violacea violpetunia

(Müller 1888, s.189) (Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till 

bostaden 1859, s.4) flerårig ört, odlas som ettårig

Phlox drummondii sommarflox

(Müller 1888, s.189) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Phil, 

Lindgren & Löwegren 1884, s.115) ettårig ört

Polemonium caeruleum blågull Variegatum' (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Sagina revelieri syn. Arenaria caespitosa sylnarv (Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.20)

Santolina villosa syn. S. tomentosa luddhelgonört (Müller 1888, s.190) halvbuske, odlas som ettårig

Santolina virens syn. S. viridis grön helgonört (Müller 1888, s.190) halvbuske, odlas som ettårig

Sanvitalia procumbens husarknappar

(Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.29) (Müller 1888, s.66,190) 

(Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) ettårig ört

Saxifraga rosacea syn. S. decipiens mattbräcka (Infattnings- och gazonväxter 1857, s.19)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.19)

Silene pendula sommarglim (Müller 1888, s.189) ettårig ört

Sisyrinchium angustifolium syn. S. anceps grenig gräslilja

(Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.2) (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.19)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.19)

Stellaria graminea grässtjärnblomma Aurea' (Müller 1888, s.190) (Phil 1879, s.*180) flerårig ört

Tagetes patula sammetstagetes (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.83) ettårig ört



61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

A B C D E

Tanacetum parthenium syn. Pyrethrum 

partheniifolium, Matricaria parthenium mattram Aureum'

(Löwegren 1872, s.*25) (Medin 1887, s.*5) (Müller 1888, 

s.66,74,113,114,190) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.*95,99,116,119) (Phil 1874, s.*77) flerårig ört, odlas som ettårig

Thymus pulegioides syn. T. chamaedrys stortimjan (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) halvbuske

Trifolium pratense rödklöver

(Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.29) (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.18) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) 

(Om Blomsterplanteringar 1861b, s.2)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.18)

Trifolium repens vitklöver

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.20) (Müller 1888, s.190) (Om 

Blomsterplanteringar 1861a, s.82)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.20)

Tropaeolum majus indiankrasse (Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.29) (Müller 1888, s.189) ettårig ört

Tropaeolum minus dvärgkrasse (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) flerårig ört, odlas som ettårig

Verbena verbenasläktet

(Müller 1888, s.66,*74,113,189) (Om Blomsterplanteringar 1861a, 

s.82) ettåriga och fleråriga örter

Veronica spicata subsp. Incana syn. V. 

candida silververonika (Müller 1888, s.190) flerårig ört

Vinca minor vintergröna (Infattnings- och gazonväxter 1857, s.18) (Phil 1879, s.*180)

flerårig ört. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.18)

Viola x wittrockiana syn. V. tricolor maxima pensé

(Löwegren 1872, s.*26) (Müller 1888, s.113) (Om 

Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Pihl, Lindgren & Löwegren 

1884, s.*96) tvåårig ört, odlas som ettårig

Viscaria vulgaris syn. Lychnis viscaria tjärblomster (Müller 1888, s.189) flerårig ört

Zinnia elegans zinnia (Medin 1887, s.*5) (Om Blomsterplanteringar 1861b, s.2) ettårig ört

BLADVÄXTER & SUCKULENTER

Alternanthera ficoidea Amoena-Gruppen 

syn. A. amoena, A. amabilis papegojblad Amabilis' 'Sessilis' 'Spathulata'

(Medin 1887, s.*4) (Müller 1888, s.66,190) (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s.96,116) flerårig ört, odlas som ettårig

Alternanthera ficoidea Bettzickiana-Gruppen 

syn. A. spathulata papegojblad (Medin 1887, s.*4) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) flerårig ört, odlas som ettårig

Amaranthus tricolor syn. A. melancholicus papegojamarant (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.99) ettårig ört

Aptenia cordifolia syn. Mesembryanthemum 

cordifolium hjärtreva Variegata'

(Medin 1887, s.*4) (Müller 1888, s.190) (Phil, Lindgren & 

Löwegren 1884, s.116) flerårig ört, suckulent

Artemisia stelleriana sandmalört (Müller 1888, s.113,190) (Phil 1879, s.*179) flerårig ört

Arundo donax

italienskt rör syn. 

jättevass (Müller 1888, s.190)

flerårig ört, stråväxt. Högre växt för mittplacering 

i en tapetgrupp (Müller 1888, s.190).

Canna kannasläktet

(Löwegren 1872, s.*25) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.*95,*96) flerårig ört

Canna indica syn. C. discolor, C. 

warszewiczii röd arrowrot (Müller 1888, s.66) flerårig ört

Cannabis sativa var. chinensis jättehampa

(Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Pihl, Lindgren & 

Löwegren 1884, s.*93,*95,99) ettårig ört

Centaurea gymnocarpa gråklint (Müller 1888, s.66,74) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) halvbuske, odlas som ettårig

Centaurea ragusina syn. C. candidissima silverklint

(Löwegren 1872, s.*25) (Medin 1887, s.*5) (Müller 1888, 

s.74,190) (Phil 1874, s.*77) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.116) halvbuske, odlas som ettårig
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Cortaderia selloana syn. Gynerium 

argenteum pampasgräs (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) flerårig ört, stråväxt

Curio repens syn. Kleinia repens kritpinne (Medin 1887, s.*4) flerårig ört, suckulent

Dactylis glomerata hundäxing (Müller 1888, s.190) flerårig ört, stråväxt

Echeveria echeveriasläktet (Müller 1888, s.114) flerårig ört, suckulent

Echeveria gibbiflora metallecheveria Metallica' (Medin 1887, s.*4) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) flerårig ört, suckulent

Echeveria secunda syn. E. s. var. glauca kuddecheveria (Müller 1888, s.115) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) flerårig ört, suckulent

Iresine diffusa f. herbstii syn. I. herbstii, 

Achyranthes verschaffeltii höblomster

(Löwegren 1872, s.*25) (Müller 1888, s.66,113,190) (Pihl, 

Lindgren & Löwegren 1884, s.*96) flerårig ört

Iresine lindenii syn. Achyranthes Lindenii spetshöblomster

(Müller 1888, s.66,74,113,190) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.116) flerårig ört

Jacobaea maritima syn. Cineraria maritima silverek

(Müller 1888, s.190) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) (Pihl, 

Lindgren & Löwegren 1884, s.*95) halvbuske, odlas som ettårig

Helichrysum petiolare syn. Gnaphalum 

lanatum rabatteternell (Müller 1888, s.66,113,190) halvbuske, odlas som ettårig

Lolium perenne rajgräs (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) flerårig ört, stråväxt

Ocimum x africanum syn. O. x citriodorum citronbasilika (Müller 1888, s.190) ettårig och flerårig ört

Oxalis corniculata var. atropurpurea syn. O. 

c. fol. atropurpurea, O. tropaeoloides blodoxalis

(Müller 1888, s.113,190) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82) 

(Phil 1874, s.*77) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*95,99) ettårig ört

Perilla frutescens var. crispa syn. Perilla 

nankinensis shiso/bladmynta (Müller 1888, s.66,190) (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*95) ettårig ört

Pilea serpyllacea syn. P. serpyllifolia lille artilleristen (Medin 1887, s.*3) ettårig ört

Plectranthus scutellarioides syn. Coleus 

blumei palettblad Queen Victoria' 'Verschaffeltii' (Müller 1888, s.66) flerårig ört och halvbuske

Ricinus communis ricin (Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*94) halvbuske, odlas som ettårig

Salvia argentea silversalvia (Müller 1888, s.190) tvåårig ört, odlas som ettårig

Santolina chamaecyparissus grå helgonört (Müller 1888, s.190) halvbuske, odlas som ettårig

Sedum acre gul fetknopp Elegans' (Müller 1888, s.190) flerårig ört, suckulent

Sedum dasyphyllum luddfetknopp (Müller 1888, s.190) flerårig ört, suckulent

Sedum hispanicum syn. S. glaucum blek fetknopp (Müller 1888, s.190) ettårig och flerårig ört, suckulent

Sedum pulchellum skuggfetknopp (Müller 1888, s.190) flerårig ört, suckulent

Sempervivum calcareum kalktaklök (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) flerårig ört, suckulent

Sempervivum tectorum taklök Triste' 'Violaceum' (Müller 1888, s.190) flerårig ört, suckulent

Stachys byzantina syn. S. lantana, S. 

olympica lammöra (Müller 1888, s.114,190) (Phil 1879, s.*180) flerårig ört

Thymus vulgaris kryddtimjan (Müller 1888, s.190) halvbuske

Thymus x citriodorus citrontimjan Marginatus elegantissimus' (Müller 1888, s.190) dvärgbuske

Zea mays Prydnadsmajs-Gruppen syn. Z. 

japonica prydnadsmajs Caragua' (Müller 1888, s.66) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117) ettårig ört

ROSOR

Rosa Bourbon-Gruppen bourbonros Souvenir de la Malmaison' (Müller 1888, s.66)

Rosa Remontant-Gruppen remontantros La Reine' (Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.29)

Rosa x centifolia centifoliaros Rose de Meaux' (Müller 1888, s.66) (Om Blomsterplanteringar 1861a, s.82)

BUSKAR & TRÄD
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Agave americana agave (Medin 1887, s.*5) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.118) liljeträd, suckulent

Agave filifera trådagave (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) liljeträd, suckulent

Agave geminiflora syn. Bonapartea juncea (Löwegren 1872, s.*25) liljeträd, suckulent

Agave mitis syn. A. celsii (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116) liljeträd, suckulent

Artemisia argentea madeiramalört (Löwegren 1872, s.*25) buske

Buxus sempervirens buxbom

(Infattnings- och gazonväxter 1857, s.18) (Löwegren 1872, s.*25) 

(Müller 1888, s.20,113) (Om Blomsterplanteringar 1861b, s.1) 

(Pihl, Lindgren & Löwegren 1884, s.*90)

buske och träd. infattningsväxt (Infattnings- och 

gazonväxter 1857, s.18; Müller 1888, s.20).

Coprosma repens syn. C. baueriana skimmerkoprosma (Müller 1888, s.190) halvbuske och buske

Cordyline indivisa syn. Dracaena indivisa praktdraceana (Medin 1887, s.*3) liljeträd

Euonymus fortunei var. radicans syn. E. 

radicans klätterbenved (Müller 1888, s.190) buske

Fatsia japonica syn. Aralia sieboldii Aralia (Phil 1874, s.*77) buske

Fuchsia coccinea (Medin 1887, s.*4) buske

Fuchsia x hybrida fuchsia

(Müller 1888, s.66,74,189,190) (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, 

s.119) buske

Leucophyta brownii syn. Leucophyton 

Brownii silvergirland (Müller 1888, s.190) buske, odlas som ettårig

Livistona australis syn. Corypha australis solfjäderspalm (Medin 1887, s.*5) palm

Phoenix reclinata

sydafrikansk 

dadelpalm (Medin 1887, s.*5) palm

Phormium tenax nyzeeländskt lin (Medin 1887, s.*5) liljeträd

Rhapis excelsa syn. Chamaerops excelsa buskpalm (Medin 1887, s.*4) palm

Yucca filamentosa fiberpalmlilja (Müller 1888, s.74) liljeträd

Yucca gloriosa var. recurvifolia palmlilja (Medin 1887, s.*5) liljeträd

VÄXTER EJ FUNNA PÅ SKUD

Agathea spathulata (Löwegren 1872, s.*26)

Alternanthera latifolia (Medin 1887, s.*4)

Alyssum variegatum (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.117)

Chamaepeuse diacantha (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116)

Echeveria imbricata (Medin 1887, s.*4)

Echeveria magnifica (Medin 1887, s.*4)

Eschscholzia compacta (Plan af en mindre trädgård, anslutande sig till bostaden 1859, s.4)

Iberis lusitanica (Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.30)

Lobelia gracilis erecta

(Blomsterparterr i Götisk stil 1861, s.29) (Om Blomsterplanteringar 

1861a, s.83)

Retinospora andeliensis (Phil, Lindgren & Löwegren 1884, s.116)

Sempervivum californicum (Medin 1887, s.*4)

*Källor där andra begrepp använts som benämning för en 

tapetgrupp (se under Begrepp och begreppsproblematik).

** Synonymerna (syn.) visar de äldre benämningar på växterna som 

förekommer i förstahandskällorna.

***Indelningar i ettåringar, perenner m.m utgår enligt indelningen 

på skud.slu.se


